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GRZEGORZ 
KAPLA

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. W 2015 
roku Saramonowicz wydał best-
sellerową powieść „Chłopcy".

 IN ENGLISH

A director, screenwriter, writer, 
playwright and journalist.  
The author of the biggest Polish 
comedy hits of the 21st century. 
In 2015, Saramonowicz published 
his bestseller book entitled 
Chłopcy (Boys).

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

Żyje z pisania. A żyć z tego, co się 
lubi, to dar. Bardziej od pisania 
lubi tylko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować płyty 
w sklepie z płytami a nie w sieci, 
pomidorową i kabriolety.

 IN ENGLISH

He lives by writing. And living by 
what you love is a gift. The only 
thing he likes more than writing 
is meeting other people. He also 
likes being on the road, buying 
albums in stores, tomato soup and 
convertibles. 

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Obserwuje, a potem opisuje i ko-
mentuje. Głównie sport, ale ma 
w swoim dorobku dwie powieści. 
Na co dzień dziennikarz NC+, ale 
też prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. 

 IN ENGLISH

He observes and then describes 
and makes comments. Mainly 
about sport, but he has two novels 
to his credit too. On a regular 
basis, he is a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN and TVN24. 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej 
Nike. Człowiek o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. A win-
ner of the Nike Literary Award. 
A man of many passions. He will 
share one of them with us recom-
mending one picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

KASIA
WARNKE

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludźmi, 
twarzami, pozami, życiem 
ale zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. Skończyła 
Warszawską Szkołę Filmową i od 
kilku lat oddaje się wyłącznie 
fotografowaniu.

 IN ENGLISH

A photographer and artist fasci-
nated with people, faces, poses and 
life – always with man in the fore-
ground. She finished the Warsaw 
Film School and for several years 
has been devoted to photography.

MONIKA
SZAŁEK

Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. 

 IN ENGLISH

The chief editor. He writes main-
ly about music and tourism, also 
on the blog 140db.pl in the case 
of the former. One day he will be-
come a rock star, but for the time 
being he sings in a choir. 

JAKUB
MILSZEWSKI

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do Teatru 
Starego w Krakowie, później do-
łączyła do zespołu TR Warszawa. 

 IN ENGLISH
 
An actress, dramatist and direc-
tor. She finished the PWST Na-
tional Academy of Theatre Arts 
in Krakow, worked at the Stary 
Theatre in Krakow and joined the 
team of TR Warszawa. 

Człowiek pracy, gdańszczanin 
z wyboru. Choć większość 
zna go jako żeglarza i Mistrza 
Olimpijskiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest 
biznesmenem, społecznikiem, 
prezesem Fundacji Gdańskiej.

 IN ENGLISH

A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of 
us know him as a sailor and an 
Olympic Champion, but he has sev-
eral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 
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JACEK 
GÓRECKI

Dziennikarz i dramaturg. 
Rocznik 90-ty. Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze więcej w sa-
lach kinowych. To jego domy. 
Wszystko co możliwe przelewa 
na papier.

 IN ENGLISH

A journalist and dramatist. Born 
in 1990. He spent half of his life 
in theatres and even more in 
cinema auditoria. They are his 
houses. He commits everything 
he can to paper.

Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wybor-
czą” Polskie Radio PiK, Radio 
Gra, Polsat i Polsat News. Lubi 
kawę i rozmowy. Nie kończy  
na jednym pytaniu.

 IN ENGLISH

Has been working in TVN24 
since 2012. She has also Gazeta 
Wyborcza, Polskie Radio PiK, Ra-
dio Gra, Polsat and Polsat News 
in her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does not 
end on one question.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Znawca smaków, współtwórca 
Akademii Kulinarnej Fumenti. 
Przeszedł przez wszystkie 
szczeble branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

 IN ENGLISH

Maven of tastes, co-founder of 
the “Fumenti” Culinary Academy. 
He went through all stages of the 
food industry. Co-author of the 
book “Gastrobanda. Wszystko, 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca 
nie ma – jest turbosprężarka. 
Pociąga ją wszystko, co ma 
cztery koła. Autorka bloga 
„Panie wiozą Panów”.

 IN ENGLISH

She has a weakness for cars 
instilled in her head, because she 
does not have a heart but a turbo-
charger instead. Everything with 
four wheels attracts her. The 
author of a blog entitled Panie 
wiozą Panów. 

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

ALEKSANDRA 
BUDKA

Gdyby nie było muzyki, jej życie 
nie miałoby sensu. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, kolekcjo-
nerka płyt, okularów i torebek. 
Od wielu lat związana z radio-
wą Trójką. O muzyce i radiu 
pisze także na blogu.

 IN ENGLISH

Without music her life would be 
completely meaningless. A radio 
and retro style aficionado. 
Collects music albums, 
sunglasses and purses. For years 
has been related to Polish Radio 
Programme 3. Writes on music 
and radio on her blog.

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się kulturą 
wysoką, średnią i niską, bo jest 
prawdziwą (post)humanistką. 
Od dobrej książki woli tylko 
teledysk MC Hammera.

 IN ENGLISH

She talks, writes and edits. She is 
interested in high, middlebrow 
and low culture because she is 
a true (post)humanist. She claims 
there is nothing better than 
a good book except for MC Ham-
mer’s video clips. 

SYLWIA  
GUTOWSKA

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych trendów. 
Naukowiec 3.0 nie bojący się 
trudnych wyzwań, międzyna-
rodowej współpracy i interdy-
scyplinaroności. 

 IN ENGLISH

A sociologist by profession 
and passion. An experienced 
scientist of social phenomena and 
cultural trends. A 3.0 scientist, 
who is not scared of challenges, 
international cooperation and 
interdisciplinarity.

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Jest fotografem mody,  
ma 23 lata i pochodzi ze 
Szczecina. Do Warszawy 
przyjechała spełniać marze-
nia i kieruje się dewizą‚ liczy 
się jakość, a nie ilość’. 

 IN ENGLISH

She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw 
to fulfill her dreams and follows 
the rule „Quality over quantity”. 
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PRZYZNAJĘ, DO KAWY WYPILIŚMY PO KIELISZKU GRAPPY. BYNAJMNIEJ 
NIE ZA BŁĘDY, A ZA DARY LOSU I ŻYCIE, CO JEST NOWELĄ. JACEK CYGAN, 
POETA I AUTOR TEKSTÓW PIOSENEK, WYDAŁ NIEDAWNO ZBIÓR OPOWIADAŃ 

„PRZEZNACZENIE, TRAF, PRZYPADEK”. MIMO ŻE MIAŁ JUŻ ROMANS Z WIELOMA 
GATUNKAMI LITERACKIMI, NADAL MÓWI, ŻE CIĄGLE ZACZYNA.

● TEKST: ALEKSANDRA BUDKA     ● ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK   

ROZMOWA TALK

ZACZYNAM
CIĄGLE
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ROZMOWA TALK

Ależ skąd! Ja bym tak nie umiał. Tak pra-

cuje pan Wojciech Młynarski. Opowiadał 

mi, że jeśli nie ma żadnych spraw rano, 

po prostu siada i chce przesiedzieć parę 

godzin do obiadu, pisząc. Ja tak nie umiem. 

Piszę, kiedy wpadnę na pomysł albo gdy… 

muszę. Na przykład, gdy dzwoni Maryla 

Rodowicz i mówi, że już dłużej nie może 

czekać na piosenkę, którą obecnie dla niej 

tworzę. Na razie chodzę z muzyką w gło-

wie i na tym się kończy.

NIE SPYTAM PANA O PRZEPIS NA HIT. SPYTAM 
O CHĘĆ NA WIERSZ. KIEDY PRZYCHODZI?
Wiersz to taka wolna bestia, że nie ma na 

nią żadnej metody. Ten pomysł na wiersz 

musi w dowolnym, przez siebie wybranym 

czasie i miejscu na człowieka zlecieć. Jonasz 

Kofta miał powiedzenie: „Spadło to na mnie 

jak pijany kominiarz” – to mi się bardzo po-

doba. Pomysł na wiersz tak czasami spada, 

wtedy trzeba go złapać i zapisać, bo ucieknie.

WIEMY, ŻE UKOCHAŁ PAN SŁOWO. A GDYBY TAK 
SŁOWO OPISAĆ?
Nie wiem, co to znaczy „ukochał słowo”, 

choć to ładne określenie. Słowo jest czymś, 

czym się param. Nie mam jednak do niego 

stosunku nabożnego czy uczuciowego. „O, 

ukochałem słowo, jestem wielki, bo lepię 

ze słów!” Traktuję to bardzo przyziemnie 

i z dystansem. Josif Brodski powiedział, że 

niektórzy uważają, że są ważniejsi od sło-

wa, bo je kształtują. Tymczasem poeta jest 

środkiem istnienia języka. Słowo było, jak 

nas nie było, jest, jak my jesteśmy i dosko-

nale poradzi sobie, kiedy nas już nie będzie.

USŁYSZAŁAM KIEDYŚ, ŻE NAJBARDZIEJ 
POLSKIM SŁOWEM JEST „ŻÓŁĆ”.
A szelest? A wierzby? Wierzby to fenome-

nalne polskie słowo. A na przykład łagod-

ność... W ogóle te słowa z końcówką „ść” są 

przepiękne. Ość na przykład.

A MIŁOŚĆ?
To niedaleko od ości. (śmiech) Młodsza 

koleżanka ości.

BO MIŁOŚĆ MOŻE W GARDLE OŚCIĄ STANĄĆ?
Ale też miłość może utrzymywać jakiś 

kształt, tak jak ość utrzymuje. Miłość może 

być rdzeniem, kręgosłupem czegoś więk-

szego, na przykład szczęścia.

JAK ZBUDOWAĆ TEN WARSZTAT? JAKIEGO 
MŁOTKA I JAKICH GWOŹDZI UŻYĆ?
Warsztat autora to rzecz, która nawet jemu 

nie jest znana. Nie wiadomo, czy to się bu-

duje, czy ma się od Pana Boga. Oczywiście 

można powiedzieć, że nabiera się doświad-

czenia. Ktoś już się nauczył po kilkuset 

piosenkach, że tak a tak nie można. Ale 

jak można? Z pisarzami jest inaczej. Wiem, 

człowiek pisze pewne rzeczy. Z czasem jed-

nak okazało się, że to ma jakiś sens – teraz 

możemy napić się kawy.

TO RZECZYWIŚCIE MOJA TRZECIA KAWA 
DZISIAJ.
Moja pierwsza. Celebruję picie kawy. Lubię 

napić się jej koło południa. Zwłaszcza, 

gdy pracuję, to kawa i mały koniaczek są 

bodźcem i sygnałem, że żarty się skończyły. 

Teraz musisz coś napisać – mówię do siebie 

– przymierzałeś się, ale jak już usiadłeś, to 

weź coś napisz. A dzisiaj nie pisałem, więc 

kawy nie było. Nie zasłużyłem.

CZYLI TO NIE TAK, ŻE JACEK CYGAN BUDZI SIĘ 
RANO, ROBI KAWĘ I SIADA DO PISANIA?

„CAŁKIEM SPOKOJNIE WYPIJĘ TRZECIĄ KAWĘ”.
Ta piosenka potwierdza stwierdzenie, 

że nigdy nie wiadomo, w jakiej sprawie 

i dlaczego autor coś pisze. Pojechaliśmy 

z Jurkiem Filarem na Giełdę Piosenki 

Studenckiej w Szklarskiej Porębie. Miałem 

dwadzieścia pięć lat. Okutany w śpiwór 

w sylwestrową noc napisałem zwrotkę 

z kawą, która wtedy nie miała żadnego 

uzasadnienia. To było tak: „Dokończę swą 

najnowszą książkę” – jaką książkę? Miałem 

wtedy w szufladzie trzy teksty i parę smut-

nych wierszy. „Na chandrę znów będę za 

twardy/ Całkiem spokojnie wypiję trzecią 

kawę/ Więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę 

stary”. To jest dowód na metafizykę. Dzieje 

się coś takiego, że nie wiadomo, dlaczego 



że mają swoje metody pisania, technikę. 

Oczywiście napisanie powieści jest trudne, 

to nie jest krótka forma. Iwaszkiewicz 

pięknie wspominał, że miał plan na powieść, 

nawet zaczął pisać, ale zabrakło mu postaci 

kobiecej i nie zrobił tej powieści. Nie znalazł 

w swojej wyobraźni takiej kobiety, która 

była mu potrzebna. Opisałby ją, gdyby 

ją spotkał, ale tak się nie stało. Niektórzy 

najpierw kolekcjonują sobie postacie, żeby 

wypełnić nimi opowiadania czy powieści. 

Inni budują oś dramaturgiczną, którą potem 

wypełniają postaciami. Rozmawiałem kie-

dyś o tym z Józefem Henem, jednym z naj-

wybitniejszych pisarzy. Potem spotkałem go 

na ulicy, a on powiedział: „Nie mogę teraz 

z panem rozmawiać, bo mam pomysł na 

opowiadanie” i pobiegł z siateczką do domu. 

Był taki szczęśliwy i promienny, jak dziecko, 

które nagle dostaje wymarzoną zabawkę.

A CZY PAN WYNAGRADZA SIEBIE ZA NAPISANY 
TEKST?
Nagrodą jest już to, że tekst powstał. Przepi-

sałem na czysto, skończyłem, mogę wysłać. 

Nieraz jest tak, że muszę się z tym przespać, 

ale często już wiem, że nawet jeśli będę miał 

jakąś uwagę, to najważniejsza praca jest 

zrobiona. To największa nagroda. A kieli-

szeczek i tak mi się należy. Oczywiście, gdy 

coś poważnego się uda, miło jest otworzyć 

butelkę szampana w miłym gronie.

W JAKIM MOMENCIE PRZECHODZI SIĘ 
Z AMATORA NA PROFESJONALIZM?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o piosenki, 

to ja cały czas jestem amatorem. Każdą 

piosenkę pisze się tak, jakby pisało się po 

raz pierwszy. Nie ma procedury, algorytmu 

i powtarzalności. W ten sposób człowiek 

cały czas pozostaje amatorem. Oczywiście 

ma doświadczenie. Wie, że ta metafora jest 

tania, to byłoby zbyt banalne, a to jest za 

trudne do piosenki.

KAŻDY W POLSCE ZNA SIĘ PRZECIEŻ NA 
PIOSENCE.
Na piosence i medycynie. (śmiech) Teraz 

ludzie mają odwagę powiedzieć: „Nam 

podoba się disco polo. Nie wstydzimy się 

tego, możecie mówić, że mamy zły gust!”. 

Na szczęście mamy w Polsce grupę ludzi, 

którzy wychowali się na dobrych piosen-

kach: Grechuty, Demarczyk, Niemena, 

Skaldów, Perfectu, Grzesia Ciechowskiego 

czy, nie wstydzę się tego powiedzieć, mimo 

że jestem tu osobiście zaangażowany – Ry-

szarda Rynkowskiego. Ci ludzie, nasi fani, to 

największy kapitał polskiej piosenki. Oni nie 

zadowolą się „I love you, baby”. Liczymy, że 

ci ludzie wychowają dzieci w podobnym du-

chu. Często na koncertach tych kultowych 

wykonawców są trzy pokolenia słuchaczy. 

Dlatego warto pisać piosenki. Jeszcze.

Z KSIĄŻEK WYNIKA, ŻE CAŁE ŻYCIE 
TOWARZYSKIE SKUPIAŁO SIĘ KIEDYŚ W PANA 
MIESZKANIU.
Życie towarzyskie to cudowna rzecz. Po to 

się żyje, żeby mieć przyjaciół, spotkać się 

z nimi, pośmiać, napić się wina. To jest sens 

życia. Nawet wtedy, gdy mieszkałem na 

Dickensa na dziewiętnastu metrach kwa-

dratowych. Podstawą udanego wieczoru 

czy nocy są trudne warunki. Im trudniej-

sze, tym lepiej może się wszystko udać. 

W tym mieszkaniu na środku stał ponton 

w ohydnym brudnozielonym kolorze, który 

wygraliśmy na Giełdzie Piosenki w Szklar-

skiej Porębie. Na tym pontonie układało się 

głowę i wokół promieniście spali moi przy-

jaciele. A wcześniej, zanim się położyli, całą 

noc żeśmy się śmiali, śpiewali i urzędowali.

CZY TAK SAMO JEST Z PISANIEM – IM 
TRUDNIEJSZE WARUNKI, TYM LEPSZY EFEKT 
KOŃCOWY?
Nie mogę tego potwierdzić. Są trudności 

techniczne – jeżeli ktoś daje mi refren, 

w którym są cztery sylaby i każda jest 

akcentowana, to bardzo trudno jest to po 

polsku napisać i coś wyrazić. Nie lubię 

takich rzeczy, ale muszę to robić. To jest 

kłopot. Wtedy bardzo się człowiek męczy – 

niemal fizycznie.

I POCI SIĘ, I JĘCZY…
Oj, jak jęczy! Przeklina i złorzeczy kompo-

zytorowi. (śmiech) Gdy jest dłuższa fraza, 

jest lepiej.

A JEDNAK ZDRADZIŁ PAN DOTYCHCZASOWĄ 
MIŁOŚĆ – PIOSENKĘ, Z NOWĄ – PROZĄ, CZYLI 
OPOWIADANIEM.
To nie jest zdrada, bo gdy pisze się białym 

wierszem, jest się blisko prozy. W moich 

opowiadaniach jest dużo poezji. Całe życie 

pisałem małe formy, a opowiadania są 

małymi formami. I tak samo, jak w przy-

padku tekstów piosenek i wierszy muszą 

mieć pomysł i wyraźną pointę. Poza tym to 

nie jest taka zdrada bolesna, bo przecież na 

sobotę muszę skończyć piosenkę.

JEDNA MIŁOŚĆ WIE O DRUGIEJ.
Nawet razem mieszkają. (śmiech) Dogadują 

się bez słów – jak Warszawa z Wisłą.

W hotelu Victoria toczy się nie tylko akcja 

jednego z opowiadań, ale przed laty zaczęła 

się tam także historia wielkiego przeboju.

Rozumiem, że nawiązuje pani do opo-

wiadania „Daj powróżyć, Biały Panie”. 

Chciałem, żeby w tym opowiadaniu była 

przestrzeń, którą wszyscy znają. Moja 

bohaterka siedzi na murku przed hotelem 

Victoria w Warszawie, jest szósta czy siód-

ma rano, z kasyna wychodzi bohater, a ona 

mówi: „Z tym człowiekiem mogłabym uciec 

na koniec świata”. A potem zostaje sama 

i to jest jej przestrzeń, gdzie operuje: Ogród 

Saski, Plac Piłsudskiego, Bristol, Europejski. 

Ona tam wszystko przeżywa i każdy wie, 

gdzie to przeżywa. To jest też moja prze-

strzeń, jedna z ulubionych. A jeśli chodzi 

o piosenkę „Black and white”, której pisanie 

zacząłem w hotelu Victoria, to wspominam 

to z rozrzewnieniem, bo wtedy pierwszy 

raz jako młody chłopak byłem w aparta-

mencie, gdzie mieszkały gwiazdy.

W TYCH OPOWIADANIACH WARSZAWA  
TO PIĘKNE MIASTO.
Warszawa jest pięknym miastem, ale jest 

nim dzięki ludziom. Żyjemy tu z bliskimi, 

mamy swoją robotę, swoją redakcję i ulicę 

– to ma sens. To nie tak, że zachwycamy 

się architekturą. Ona nawet nie musi być 

najwyższych lotów, ale to jest nasze. Inne 

miasta także są piękne, ale nie mają tego 

powabu codzienności. Nie możemy spraw-

dzić, jak tam jest, kiedy jesteśmy wkurzeni, 

chorzy, kiedy mamy wszystkiego dosyć, 

a mimo to musimy żyć, pracować i się 

uśmiechać. W Warszawie to mamy.

A POTEM LECIMY DO WŁOCH.
Siedzimy w Rzymie i myślimy: „Ludzie tu 

nic nie robią! Wszyscy się uśmiechają, jak 

oni tu mogą żyć?” Lecimy z innych powo-

dów. Tu jest żona, a tam jest kochanka. Ko-

chanką może być także Kraków, nie musi to 

być od razu Rzym. Śledzę ślady przeszłości 

w Warszawie, bardzo interesuje mnie, jak 

to wszystko wyglądało przed wojną. Jak 

wyglądał Bristol, a jak Europejski? Co było 

tu, gdzie Victoria? Jacy ludzie tu mieszkali? 

Nawet rozmawiam o tym ze starszymi 

ludźmi. Dowiedziałem się, że pani Nina 

Andrycz mieszkała przy Ogrodzie Saskim 
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WYDAJE MI SIĘ, ŻE JEŚLI CHODZI O PIOSENKI, TO JA CAŁY CZAS 
JESTEM AMATOREM. KAŻDĄ PIOSENKĘ PISZE SIĘ TAK, JAKBY 
PISAŁO SIĘ PO RAZ PIERWSZY. NIE MA PROCEDURY, ALGORYTMU 
I POWTARZALNOŚCI. 
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SO IT’S NOT LIKE THIS THAT JACEK CYGAN 
WAKES UP IN THE MORNING, MAKES A CUP 
A COFFEE AND SITS DOWN TO WRITE?
Absolutely not! I wouldn’t be able to do so. 

That’s how Wojciech Młynarski likes to 

work. He told me that if he doesn’t have 

any matters to attend to in the morning, 

he just sits down and spends those several 

hours till lunch on writing. I wouldn’t be 

able to do it. I write when I come up with an 

idea or when I have to. For example, when 

Maryla Rodowicz calls and says that she 

can’t wait for a song that I’m writing for her 

any longer. As for now, I’m walking around 

with music in my head and that’s it.

I WON’T ASK YOU ABOUT THE RECIPE FOR A HIT 
SONG. I’LL ASK ABOUT AN INSPIRATION TO 
WRITE A POEM. WHEN DOES IT COME?
A poem is some kind of a wild beast, there 

is no method to tame it. An idea for a poem 

just descends upon a man at an unpredict-

able time and in an equally unpredictable 

place, chosen by the idea itself. Jonasz 

Kofta used to say, “It fell down on me like 

a drunken chimneysweep,” and I like this 

saying very much. An idea for a poem 

sometimes falls down this way, and then 

you have to catch it and write it down, 

otherwise it will escape.

WE KNOW THAT YOU LIVE ON WORDS. SO HOW 
ABOUT DESCRIBING THEM?
I don’t know what it means “to live on words”, 

although it’s a nice phrase. Words are some-

thing I deal with. But I don’t have any religious 

or emotional attitude towards it. “Oh, I live 

on words, I’m great, because I carve in words!” 

I treat it with distance, in a very down-to-

earth fashion. Josif Brodksi said that some 

people think that they are more important 

than words because they give shape to them. 

Meanwhile, a poet stands in the middle of the 

existence of language. Words existed even 

when we didn’t, exist when we do, and will 

exist when we are no longer there.

I’VE HEARD THAT THE MOST POLISH WORD IS 
“ŻÓŁĆ” (ENG.: “YELLOWNESS,” “BILE”).
What about “szelest” (“rustle”). What about 

“wierzby” (“willows”)? “Wierzby” is a wonderful 

Polish word. And „łagodność,” for example… 

In general, words ending with „ść” are simply 

exquisite. “Ość” (“fishbone”), for instance.

AND “MIŁOŚĆ” (“LOVE”)?
It’s not so different from “ość” (laughs). 

A younger friend of „ość.”

BECAUSE YOU CAN CHOKE ON LOVE JUST AS 
YOU CAN CHOKE ON A FISHBONE?
But love can also support something, just 

like a fishbone. Love can be a core, a spine 

of something bigger, happiness for instance.
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I’M CONSTANTLY STARTING OVER
I ADMIT THAT WE DRANK A GLASS OF GRAPPA 
TO OUR COFFEE. NOT IN THE LEAST FOR OUR 
MISTAKES, BUT FOR THE FORTUNE’S GIFTS 
AND A LIFE THAT IS A NOVEL, TO QUOTE BUT 
A FEW FRAGMENTS OF LYRICS WRITTEN 
BY JACEK CYGAN. JACEK CYGAN, A POET 
AND AUTHOR OF LYRICS, HAS RECENTLY 
PUBLISHED A COLLECTION OF STORIES 
PRZEZNACZENIE, TRAF, PRZYPADEK (ENG.: 
DESTINY, STROKE OF LUCK, COINCIDENCE). 
ALTHOUGH HE HAS ALREADY HAD 
A ROMANCE WITH NUMEROUS LITERARY 
GENRES, HE STILL CLAIMS THAT HE’S 
CONSTANTLY STARTING OVER. 

I’LL CALMLY DRINK MY THIRD COFFEE 
(CAŁKIEM SPOKOJNIE WYPIJĘ TRZECIĄ KAWĘ).
This song confirms that you never know why 

an author writes, and what he or she wants 

to accomplish. Together with Jurek Filar we 

went to the Nationwide Tourism Exchange 

of Student Songs in Szklarska Poręba. I was 

25 years old. Wrapped in a sleeping bag late 

at night on a New Year’s Eve, I wrote a stanza 

about coffee, and at that time, there was no 

reason behind it whatsoever. The song went 

like this: “I’ll finish my newest book” – what 

book, you’d ask? At that time, I had three 

texts in my drawer and a couple of sad poems. 

“I’ll be too tough for melancholy again/I’ll 

calmly drink my third coffee/So don’t call 

me when I’m old.” It’s a proof of metaphysics. 

Something happens, and you don’t know 

even why you end up writing certain things. 

With the passage of time, however, it turned 

out that it does make some sense – now we 

can drink coffee.

AS A MATTER OF FACT, IT’S MY THIRD  
COFFEE TODAY.
And my first. I celebrate drinking coffee. 

I like to drink it about noon. Especially when 

I’m working, a cup of coffee and a small glass 

of cognac are both an incentive and a signal 

that things have gotten serious, that I have 

to write something. I tell myself, “you’ve 

been getting ready, but now that you’ve 

actually sat down, try and write something.” 

And I haven’t written anything today, so no 

coffee for me. I haven’t earned it.

na ulicy Niecałej 14 i spytałem: „Jak tam 

było?” Powiedziała: „Na Niecałej przeżyłam 

największą miłość swojego życia”.

CO JEST TAKIEGO WE WŁOSZECH, ŻE UKOCHAŁ 
PAN TEN KRAJ?
Prostota – mur, kościół, jedzenie, wino, po-

midory, mozzarella. Ludzie też są tak skon-

struowani. Są bardzo prości w okazywaniu 

uczuć, w radości, smutku czy złości. Cały 

neorealizm włoski jest stąd, przez takie po-

dejście do życia. Za to kochamy Włochy. We 

Włoszech jest też ta radość życia. Kucharz 

wychodzi na papierosa, właśnie ugotował 

lunch, po włosku „pranzo”, dla czterdziestu 

osób, wszystko zrobił „perfetto”, jest spocony, 

ale szczęśliwy i śpiewa: „Te voglio bene 

assai”. Można podejść i zanucić razem z nim. 

To fragment piosenki „Caruso” Lucio Dalli, 

a Włosi traktują swojego najsłynniejszego 

tenora Caruso niemalże jak świętego! 

KOCHAŁ SIĘ PAN W CLAUDII CARDINALE?
Naturalnie. W Sophii Loren także. Dlatego 

nie mogłem wybaczyć Mastroianniemu, 

że w filmie „Prêt-à-Porter”, gdy zaprosił do 

swojego pokoju hotelowego Sophię Loren 

i ona zaczęła się rozbierać, to on zasnął. I ona 

przestała się rozbierać. Do dziś nie mogę 

mu tego zapomnieć. W Polsce także są wspa-

niali aktorzy i marzy mi się, żeby z tymi 

starszymi, genialnymi aktorami ktoś zrobił 

cudowne filmy. A zwłaszcza marzy mi się, 

by Andrzej Wajda zrobił dzisiaj film z Danie-

lem Olbrychskim. Żeby jeszcze zdążył.

„JACEK CYGAN – AUTOR” TO JUŻ ZWIĄZEK 
NIEROZERWALNY. CZY ISTNIEJE PRYWATNY 
JACEK CYGAN?
Na pewno tak. Jacek Cygan jest autorem 

wtedy, kiedy pisze albo myśli o pisaniu. 

Ale jak już przepisze na czysto, wyśle 

i zamknie komputer, może wtedy staje się 

prywatny? A może jestem taki sam, jak 

wtedy, gdy pisałem? Chyba nie ma takiego 

podziału – na prywatność i nieprywatność. 

Obudzę się w środku nocy i myślę czy 

to, co napisałem, jest dobre. Albo coś mi 

w nocy wpada do głowy i wiem, że muszę 

zaświecić światło, wziąć ołówek i zapisać, 

bo zapomnę. To wszystko jest jednocze-

śnie prywatny Jacek Cygan. 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

LUDZIE TEŻ SĄ TAK SKONSTRUOWANI. SĄ BARDZO PROŚCI 
W OKAZYWANIU UCZUĆ, W RADOŚCI, SMUTKU CZY ZŁOŚCI. 
CAŁY NEOREALIZM WŁOSKI JEST STĄD, PRZEZ TAKIE 
PODEJŚCIE DO ŻYCIA.
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE 
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ. 
SPECIAL THANKS TO THE POLISH THEATRE IN WARSAW FOR GRANTING  
ACCESS TO ITS INTERIORS FOR THE PURPOSES OF THE PHOTO SHOOT.
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HOW TO BUILD THIS WORKSHOP? WHAT KIND OF 
HAMMER AND NAILS SHOULD WE USE?
An author’s workshop is something that 

is a mystery even for themselves. You 

don’t know if you are supposed to build 

it yourself or if it is a gift from God. Of 

course, you can say that you gain expe-

rience. Someone may learn after several 

hundreds of songs what they can’t do. But 

then, what can you do? It’s different for 

writers. I know that they have their meth-

ods of writing, their techniques. Of course, 

writing a novel is difficult; it’s not a short 

form. As Iwaszkiewicz said in a beautiful 

way, he had a plan of a novel, he even 

began to write it, but he didn’t have 

a female lead and he didn’t write it after 

all. He wasn’t able to find in his imagina-

tion a woman that would fit his story. He 

would have described her if he had met 

her, but it just didn’t happen. Some people 

like to collect their characters first, and 

then use them to fill their novels or stories. 

Others like to build the dramatic axis first, 

and then fill it with characters. I once 

talked about it with Józef Hen, one of the 

most accomplished writers. Later, I met 

him in the street and he said, “I can’t talk 

to you right now, I’ve just came up with 

an idea for a story” and off he ran home 

with a shopping bag. He was so happy and 

beaming with joy, like a child that sudden-

ly gets the toy of their dreams.

AND DO YOU REWARD YOURSELF FOR 
A WRITTEN TEXT?
The fact that a text has come to life is 

already enough of a reward. I’ve made 

a fair copy, I’ve finished, now I can send it. 

Sometimes I have to sleep on something, 

but often I already know that even if I get 

any ifs and buts, the most important part 

of the work is behind me. It’s the greatest 

reward. And I deserve a glass of some-

thing stronger anyway. Of course, when 

I succeed in something major, it’s always 

pleasant to open a bottle of champagne in 

a nice company.

WHEN DO YOU TRANSFORM FROM AN AMATEUR 
TO A PROFESSIONAL?
I guess that if it comes to songs, I’m still 

an amateur. You write every song as if 

you’re writing it for the first time. There’s 

no procedure, no algorithm, no repeata-

bility. In this way, you stay an amateur 

forever. Of course, you have experience. 



You are aware that this metaphor is trite, 

that this would be too threadbare, and 

this would be too difficult for a song.

BUT EVERYONE IN POLAND IS 
KNOWLEDGEABLE ABOUT SONGS.
About songs and medicine (laughs). Nowa-

days people have the courage to say, “We 

like disco polo. We’re not ashamed of 

this, you’re free to say that we have a bad 

taste!” Fortunately, there are people who 

grew up with good songs, such as those of 

Grechuta, Demarczyk, Niemen, Skaldowie, 

Perfect, Grzegorz Ciechowski or – I’m not 

ashamed to say this, although I’m person-

ally involved – Ryszard Rynkowski. Those 

people, our fans, are the greatest capital of 

the Polish song. They won’t be pleased with 

just “I love you, baby.” We really hope that 
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THE VICTORIA HOTEL IN NOT ONLY THE PLACE 
WHERE THE ACTION OF ONE OF YOUR STORIES 
TAKES PLACE, BUT IT WAS ALSO THE PLACE 
WHERE MANY YEARS AGO THE HISTORY OF 
A GREAT HIT BEGAN.
I understand you refer to the story entitled 

Daj powróżyć, Biały Panie (Eng.: Let me 

tell your future, White Lord). In this story, 

I wanted to describe a place that every-

body knows. My heroine sits on a wall in 

front of the Victoria Hotel in Warsaw, it’s 

six or seven o’clock in the morning, the 

male protagonist leaves a casino, and she 

says, “If it is with this man, I can run to 

the edge of the world.” And then she is 

left alone and this is the space in which 

she operates: the Saxon Garden, Piłsudski 

Square, Bristol, the Europejski Hotel. She 

experiences everything there, and every-

body knows where it is. It’s also my space, 

and one of my favourite ones at that. And 

when it comes to the song Black and white, 

which I started to write at the Victoria 

Hotel, I reminisce about it with a touch of 

tenderness, because it was the first time 

I had been in an apartment for stars. I was 

a young boy back then.

IN THOSE STORIES, WARSAW IS  
A BEAUTIFUL CITY.
Because Warsaw is a beautiful city, but it 

is so because of the people. We live here 

with our dear ones, we have our jobs 

here, we have our editorial office and our 

street – and it makes sense. It’s not that we 

admire architecture. It doesn’t even have 

to be splendid, but it’s ours. Other cities 

are beautiful too, but they don’t have this 

allure of the everyday life. We are not able 

to find out what it is like in different cities 

when we are angry, ill, or resigned, but 

still we have to live, work and smile. We 

have it all in Warsaw.

AND THEN WE GO TO ITALY.
We sit in Rome and think, “People don’t do 

anything here! Everyone is smiling, how 

can they live here?” We go there for other 

reasons. Here is our wife, there is our lover. 

Our lover can also be Cracow, it doesn’t 

have to be Rome in particular. I follow traces 

of Warsaw’s past, I’m really interested in 

what it all looked like before the war. What 

did Bristol and Europejski look like? What 

was in the place of today’s Victoria? What 

kind of people lived here? I even talk about it 

with elderly people. I learned that Miss Nina 

Andrycz lived by the Saxon Gardens at 14 

Niecała Street, and I asked, “What was it 

like?” She said, “It was at Niecała Street that 

I experienced the greatest love of my life.”

those people will bring up their children in 

a similar spirit. It often happens that three 

generations of listeners attend concerts of 

those legendary performers. This is why 

it’s still worth writing songs.

ACCORDING TO BOOKS, YOUR APARTMENT 
WAS THE CENTRE OF GRAVITY FOR THE ENTIRE 
SOCIAL LIFE.
Social life is a wonderful thing. You live 

to have friends, meet with them, laugh 

with them, drink wine with them. It’s 

the essence of life. Even when I lived at 

Dickens’ Street on 19 square metres. The 

foundation of any successful evening are 

difficult conditions. The more difficult, 

the better things may turn out. In the 

very middle of this apartment, there was 

a pontoon in an awful dirty green colour 

that we had won during the Nationwide 

Tourism Exchange of Student Songs in Sz-

klarska Poręba. Together with my friends, 

we put our heads on the pontoon, and 

slept radially around it. But before we 

went to sleep, we spent the entire night 

laughing, singing and playing.

DOES IT ALSO APPLY TO WRITING  
– THE MORE DIFFICULT CONDITIONS,  
THE BETTER THE FINAL EFFECT?
I can’t confirm it. There are technical 

difficulties – if someone gives me a chorus 

in which there are four syllables and each 

one is stressed, it’s very hard to write, to 

express anything in Polish. I don’t like 

such things, but I have to do this. This is 

a problem. In such cases, you get really 

tired – almost physically.

AND YOU SWEAT, AND YOU MOAN…
Oh, moan you do! You swear and curse the 

composer (laughs). When there’s a longer 

phrase, it’s better.

 

BUT YOU BETRAYED YOUR PREVIOUS 
SWEETHEART – SONG, WITH A NEW ONE – 
PROSE, OR STORY.
It’s not a betrayal, because when you write 

a blank verse, you’re close to prose (laughs). 

There is a lot of poetry in my stories. I’ve 

been writing short forms my entire life, 

and stories are short forms too. And just 

like lyrics and poems, they too have to have 

a concept and a salient punch-line. Besides, 

it’s not a painful betrayal, because I have to 

write a song for Saturday.

ONE LOVE KNOWS ABOUT THE OTHER ONE.
They even live together (laughs). They un-

derstand each other without words – like 

Warsaw with the Vistula River.



26 

ROZMOWA TALK

WHAT ABOUT ITALY MADE YOU FALL IN LOVE 
WITH THIS COUNTRY?
The simplicity – a wall, a church, food, 

wine, tomatoes, mozzarella. It applies to 

people too. They are simple in showing 

their emotions, in displaying their joy, 

sadness or anger. The entire Italian 

neorealism stems precisely from this 

approach to life. This is what we love 

Italy for. There is this joy of life in Italy 

too. A cook goes out for a smoke, he has 

just cooked lunch, “pranzo” in Italian, for 

forty people, he has done everything 

“perfetto,” he’s sweaty but happy and 

sings, “Te voglio bene assai.” You can 

walk up to him and sing along. This is 

a fragment of a song entitled Caruso 

by Lucio Dalli, and Italians revere their 

most famous operatic tenor Caruso 

almost like a saint!

WERE YOU IN LOVE WITH CLAUDIA CARDINALE?
Of course. With Sophie Loren as well. That’s 

why I couldn’t forgive Mastroianni that in 

the film Prêt-à-Porter, when he invited So-

phie Loren to his hotel room and she started 

to undress, he fell asleep. And she stopped 

undressing. I haven’t been able to forgive 

him till this day. In Poland, there are also 

great actors and I would really like someone 

to make wonderful films with those older, 

brilliant actors. I would be especially happy 

if Andrzej Wajda made a film with Daniel 

Olbrychski. If he managed to make it in time.

“JACEK CYGAN – THE AUTHOR” IS ALREADY AN 
INSEPARABLE COMBINATION. DOES A PRIVATE 
JACEK CYGAN EXIST?
Certainly. Jacek Cygan is an author when 

he writes or thinks about writing. But once 

he has made a fair copy, sent it and turned 

off the computer, perhaps then he becomes 

private? Or perhaps I’m always exactly 

the same, writing or not? I think there’s 

no such division between privacy and 

non-privacy. Sometimes I wake up in the 

dead of night and wonder whether what 

I have written is good. Or I come up with 

an idea late at night and I know I have to 

turn on the light, take a pencil and write it 

down so as not to forget it. All those things 

constitute a private Jacek Cygan. 





PODRÓŻE TRAVEL

MAŁE MIASTECZKO W SERCU PORGUTALII SKRYWA W SOBIE 
JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH ATRAKCJI CAŁEGO KRAJU.

 TEKST I ZDJĘCIA: JAKUB MILSZEWSKI

TEMPLARIUSZY
W SIEDZIBIE
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tysięczne miasteczko to nie 

metropolia. A jeśli dodam, że 

owa mieścina znajduje się 

w sercu ciepłej Portugalii, nie 

tak znowu daleko od plaż nad oceanem, że 

przez środek płynie sobie rzeka o dźwięcz-

nej nazwie Nabao, że samo miasteczko jest 

też dość stare, to w wyobraźni rysuje się 

obraz spokojnej i urokliwej miejscowości, 

gdzie życie płynie niespiesznie a mieszkań-

cy pozdrawiają się nawzajem w słoneczne 

poranki. I tak właśnie w Tomarze jest. I tyl-

ko górujący nad miastem potężny konwent 

przypomina, że to stąd wyruszali na bitwy 

tajemniczy Templariusze.

Do konwentu trzeba się wspiąć, bo jest 

ulokowany na dość wysokim wzgórzu. 

Warto się napocić. To jedno z najpiękniej-

szych, a jednocześnie najbardziej tajemni-

czych miejsc w Portugalii. W zasadzie goto-

wa scenografia do poruszającego i pełnego 

zagadek filmu o dziejach Templariuszy.

Bez klasztoru nie ma Tomaru. Jedno 

i drugie powstało w 1162 roku dzięki 

staraniom zakonnika Gualdima Paisa, 

ale na podstawie nadania króla Alfonsa 

I Zdobywcy, który w ten sposób chciał po-

dziękować Templariuszowi za jego zasługi 

podczas rekonkwisty. Pais nie przypad-

kiem wybrał wzgórze nad Nabao – nieda-

leko stąd zaczynały się tereny należące do 

muzułmanów. Wkrótce do klasztoru prze-

niesiono z Bragi główną siedzibę zakonu 

Templariuszy. To stąd oddziały rycerzy-za-

konników straszyły niewiernych Maurów 

na całym Półwyspie Iberyjskim. Gualdim 

Pais wiedział, co robi. Umocniony klasztor 

w Tomarze i powstające z jego polecenia 

inne, mniejsze warownie, miały stanowić 

łańcuch obronny, którego Maurowie nie 

będą w stanie sforsować.

Dzięki niemu konwent w Tomarze zyskał 

także jeden z najbardziej charakterystycz-

nych i najpiękniejszych elementów. Właśnie 

z czasów krucjat pochodzi bowiem Charola 

– szesnastokątny kościół z ośmiokątnym oł-

tarzem. Miała być wzorowana na odwiedza-

nej przez Paisa w Jerozolimie Kopule w Ska-

le, jednym z najważniejszych sanktuariów 

na Wzgórzu Świątynnym. Tę krzyżowcy 

uznawali za pozostałość po Świątyni Salo-

mona. Charola to jedna z niewielu świątyń, 

do których – dzięki przyzwoleniu papieża 

– można było wjechać konno. 

Pais nie przewidział jednak, że stale ro-

snący majątek zakonu Templariuszy, który 

w założeniu miał być ubogi, będzie drażnił 

innych możnych. Wraz z ilością kosztow-

ności rośnie władza – wiedział o tym król 

Francji Filip IV Piękny, który u Templariu-

szy był już zadłużony po uszy. Chcąc się 

wykpić od spłaty długu, uwięził francu-

skich Templariuszy. Postawił im zarzuty, 

które trudno było odeprzeć – oskarżył ich 

o wszelkiego rodzaju herezje, a na dodatek 

o spiskowanie z niewiernymi. Filipowi IV 

Pięknemu udało się też namówić papie-

ża Klemensa V do rozwiązania zakonu. 

Wielu francuskich Templariuszy, łącznie 

z legendarnym wielkim mistrzem Jakubem 

de Molay, spłonęło na stosie. Na Półwyspie 

Iberyjskim nie doszło do tak drastycznych 

scen. Portugalscy Templariusze już wcze-

śniej ślubowali wierność władzy królew-

skiej, co uratowało ich od gniewu papieża. 

Zakon Templariuszy zamieniono tam za-

tem po prostu na Zakon Rycerzy Chrystusa. 

Czerwonemu krzyżowi na białym tle, który 

był godłem zakonu, domalowano po prostu 

w środku białe paski.

W posiadanie nowego zgrupowania 

przeszedł prawie cały majątek Templa-

riuszy, łącznie z siedzibą w Tomarze. 

Nowi-starzy zakonnicy kontynuowali 

prace nad wzgórzu. Dostosowane do ich 

potrzeb zostało oratorium – w ścianie 

pojawiło się miejsce dla chóru. Zbudowa-

no także główną część pałacu. Dobre dni 

miały jednak dopiero nadejść. Wkrótce 

bowiem kolejnym wielkim mistrzem 

zakonu został Henryk Żeglarz, trzeci syn 
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SAMO MIASTECZKO JEST TEŻ DOŚĆ STARE, TO W WYOBRAŹNI 
RYSUJE SIĘ OBRAZ SPOKOJNEJ I UROKLIWEJ MIEJSCOWOŚCI, 
GDZIE ŻYCIE PŁYNIE NIESPIESZNIE A MIESZKAŃCY POZDRAWIAJĄ 
SIĘ NAWZAJEM W SŁONECZNE PORANKI. I TAK WŁAŚNIE 
W TOMARZE JEST. I TYLKO GÓRUJĄCY NAD MIASTEM POTĘŻNY 
KONWENT PRZYPOMINA, ŻE TO STĄD WYRUSZALI NA BITWY 
TAJEMNICZY TEMPLARIUSZE.

króla Portugalii Jana I Dobrego i Filipy 

Lancaster. Henryk, choć sam nie pływał, 

inicjował i organizował wiele zamor-

skich wypraw. Rozwijał także flotę i dbał 

o nauczanie kartografii i astronomii. Był 

jednym z głównych motorów napędo-

wych Portugalii, która wkrótce dzięki 

wyprawom stała się kolonialnym mocar-

stwem. Dzięki temu pieniędzy przyby-

wało również konwentowi. Wyprawy 

organizowane przez księcia Henryka 

odbywały się pod patronatem zakonu, 

toteż jego siedziba w Tomarze zaczęła się 

znów rozbudowywać. Powstały imponu-

jące nowe krużganki. Za czasów Henryka 

rozpoczęły się także prace nad kolejną 

kaplicą uzupełniającą kompleks. W za-

morskich wyprawach swoje źródło miał 

także styl manueliński, który w Tomarze 

pojawił się nieco później, za sprawą same-

go Manuela I, najpierw wielkiego mistrza 

zakonu, a następnie także króla Portuga-

lii. Bogactwo kraju zaczęło odbijać się na 

architekturze siedziby zakonu. W tym 

czasie powstała nie tylko nowa nawa, ale 

również imponujące bogate zdobienia 

okna na głównej fasadzie sali kapituły. 
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Skoro bogactwo kraju opierało się na 

działalności na wodach, to nie mogło ich 

zabraknąć z zdobieniach. Przeważają 

zatem motywy morskie: liny, wodorosty, 

sieci, kotwice, karawele, korale, a nawet 

potwory morskie. Przybywało także 

zdobień – pojawiały się nowe obrazy i sta-

lowe elementy nisz okiennych. Przebu-

dowie poddano także kapitularz i główny 

ołtarz świątyni. Niedługo potem zakon 

został zdemilitaryzowany przez króla 

Jana III Pobożnego. Zakonnicy zwrócili 

się w stronę bardziej pobożnego życia. 

Miały mu sprzyjać kolejne krużgan-

ki, tym razem renesansowe. Ostatnim 

elementem, jaki został skonstruowany 

w Tomarze, był akwedukt, wzniesiony 

w na przełomie XVI i XVII wieku. 

Dzięki tym wszystkim zmianom na 

wzgórzu nad miasteczkiem Tomar widnie-

je niezwykła konstrukcja. Rozległa i pełna 

zakamarków siedziba zakonów Templa-

riuszy i Rycerzy Chrystusa przeplata ele-

menty romańskie, gotyckie, renesansowe 

i manuelińskie. Każdy z nich jest zresztą 

godnie reprezentowany. Romańska charo-

la jest tego najlepszym przykładem. Choć 

sam budynek, jak również części kolumn, 

na których się wspiera, są romańskie – 

można podziwiać na nich roślinne i zwie-

rzęce motywy oraz sceny z Księgi Daniela 

ze Starego Testamentu. Wnętrze kościoła 

jest już jednak misternie zdobione gotycki-

mi i manuelińskimi rzeźbami, płaskorzeź-

bami i malunkami. W pierwszej połowie 

do kościoła dobudowano gotycką nawę, 

co sprawiło, że szesnastokątna świątynia 

zamieniła się w absydę. Później nawę 

przebudowano w stylu gotycko-renesan-

sowym. Niezwykle warte obejrzenia są 

także bogato zdobione wejście do zakonu 

oraz wspomniana fasada z manuelińskimi 

zdobieniami okna.

To zaskakujące, że kompleks, który 

z zewnątrz wygląda na potężną i nie-

zdobytą warownię, wewnątrz kryje 

mnóstwo misternych zdobień oraz jeden 

z najpiękniejszych kościołów na świecie. 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

ROMAŃSKA CHAROLA JEST TEGO NAJLEPSZYM PRZYKŁADEM. 
CHOĆ SAM BUDYNEK, JAK RÓWNIEŻ CZĘŚCI KOLUMN, NA 
KTÓRYCH SIĘ WSPIERA, SĄ ROMAŃSKIE – MOŻNA PODZIWIAĆ NA 
NICH ROŚLINNE I ZWIERZĘCE MOTYWY ORAZ SCENY Z KSIĘGI 
DANIELA ZE STAREGO TESTAMENTU
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Pozostaje podziwiać Templariuszy i Ry-

cerzy Chrystusa za podejście do własnej 

siedziby, choć z drugiej strony oni sami 

żyli w dość ciasnych i surowych celach 

(które także można zwiedzać). Na pewno 

jednak trzeba im pozazdrościć pięknego 

widoku na Tomar, Nabao i okolice, który 

można podziwiać z niemal każdego okna 

klasztoru, a już na pewno z wysokich 

murów chroniących go od strzał i kul 

niewiernych. 

 IN ENGLISH

IN THE HEADQUARTERS  
OF THE KNIGHTS TEMPLAR

A LITTLE TOWN IN THE HEART OF PORTUGAL 
HIDES ONE OF THE GREATEST ATTRACTIONS 
IN THE COUNTRY.

A town of 20 thousand inhabitants is not 

a metropolis. But if I add that this town is 

situated in the heart of warm Portugal, not 

so far away from beaches and the ocean; 

that a river with a resonant name Nabao 

flows through it; that it is quite old – we get 

a picture of a peaceful and charming town, 

where life is slow, and the dwellers greet 

each other in sunny mornings. And that’s 

the life in Tomar. Only the magnificent 

convent overlooking the town reminds us 

that the mysterious Templars set off for 

battles from this particular place.

To get to the convent, you need to climb 

up a high hill. But it’s worth the effort. It’s 

one of the most beautiful and mysterious 

places in Portugal. A perfect setting for 

a gripping film, full of mysteries, about the 

history of the Templars.

There’s no Tomar without the convent. 

Both the city and the convent were set up 

in 1162 thanks to Gualdim Pais, the Grand 

Master of the Knights Templar. They were 

founded by king Afonso I ‘the Conqueror’, 

who wanted to thank the Grand Master 

for his share in the Reconquista. Pais 

didn’t choose the hill over Nabao by 

accident – lands belonging to the Muslims 

were located nearby. Soon, the main 

headquarters of the order was moved 

from Braga to Tomar. It’s from here that 

units of Knights Templar threatened the 

Moors over the whole Iberian Peninsula. 

Gualdim Pais knew what he was doing. 

The reinforced convent in Tomar and 

other smaller strongholds were supposed 

to constitute a chain of defence, which the 

Moors would not be able to cross.

Tomar also owes one of the most 

characteristic and beautiful buildings 

to him. Charola – a 16side polygonal 

church with an octangular altar – dates 

back to the time of Crusades. It is said to 

be modelled after the Dome of the Rock 



in Jerusalem, which Pais visited, one of 

the most important sanctuaries located 

on the Temple Mount. The Templars 

believed it to be the site of the Temple 

of Solomon. Charola is one of the few 

temples which the Pope consented to be 

entered on horseback.

Pais didn’t predict, however, that the 

growing wealth of the order, which 

originally was intended to be poor, would 

irritate other powerful and wealthy 

proprietors. Power grows together with 

treasure – Philip IV of France, heavily 

in debt to the Templars, knew that. To 

free himself from his debts, he arrested 

French Templars. He charged them with 

heresy and plotting with infidels – it was 

difficult to answer the charges. Philip 

IV of France succeeded in persuading 

Pope Clement V to disband the order. 

A number of French Templars, together 

with legendary Grand Master of the 

Temple Jacques de Molay, were burned at 

the stake. There have been no more such 

drastic events on the Iberian Peninsula. 

Portuguese Templars had already sworn 

allegiance to the king of Portugal, which 

saved them from the wrath of the Pope. 

The Knights Templar order was changed 

into the Military Order of Christ. White 

stripes were added to the red cross on 

the white background, which was the 

emblem of the order.

The new order took possession of the 

whole property of the Templars, including 

the headquarters in Tomar. New-old 

knights continued their works on the hill. 

The oratory was adapted to their needs – 

room for a choir was added. Moreover, the 

main part of the castle was constructed. 

Good days were to come. Prince Henry the 

Navigator, the third son of the John I of 

Portugal and Philippa of Lancaster, soon 

became the next Grand Master of the order. 

Henry, although he didn’t sail himself, 

organised a lot of expeditions overseas. He 

also developed the fleet and supported the 

teaching of cartography and astronomy. He 

was one of the driving forces of Portugal, 

which soon became a colonial power 

owing to the expeditions. The convent 

benefited from it as well. The expeditions 

organised by Prince Henry under the 

patronage of the order contributed to 

the development of the headquarters 

of the order in Tomar. Impressive new 

cloisters were constructed, and works 

on another chapel in the complex began. 

The Manueline style had its source in the 

expeditions. It appeared in Tomar a bit 

later, thanks to Manuel I himself – the 

Grand Master of the order and the king 

of Portugal. The wealth of the country 

began to influence the architecture of the 

headquarters. A new nave and impressive 

rich ornamentation of the window on the 

front of the chapterhouse were added. As 

the expeditions brought wealth to the 

country, a number of water themes may 

be observed in the ornamentation, in 

particular: ropes, seaweeds, nets, anchors, 

caravels, corals and even sea monsters. 

New paintings and ironworks for niche 

appeared. The chapterhouse and the main 

altar of the temple were rebuilt. Soon, the 

order was demilitarised by King John III 

and it became more religious. New cloisters 

were built in the Renaissance style. The last 

construction in Tomar was an aqueduct 

built at the turn of the 16th century. 

After all these changes, the convent 

overlooking Tomar is absolutely 

magnificent. Wide and full of nooks and 

crannies, the headquarters of the Knights 

Templar and the Military Order of Christ 

combines the elements of various styles 
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– Romanesque, Gothic, Renaissance and 

Manueline. Each of them is properly 

represented. The best example of this is 

Romanesque Charola. Even though the 

building as well as some columns which 

support it were built in the Romanesque 

style, they depict vegetal and animal 

motifs and scenes from the Book of 

Daniel of the Old Testament. The interior 

of the church is adorned with Gothic and 

Manueline sculptures, low reliefs and 

paintings. A Gothic nave was added in 

the first part of the church, which turned 

the 16-side polygon into an apse. Later, 

the nave was rebuilt in the Gothic and 

Renaissance style. The richly adorned 

entrance of the convent church and 

the facade with the Manueline window 

ornamentation are also worth seeing.

It’s surprising that a complex which 

looks like a stronghold impossible to 

conquer on the outside, holds so much 

fine ornamentation and one of the 

most beautiful churches in the world. 

The headquarters of the Templars and 

the Order of Christ is worthy of great 

admiration, even though the knights 

themselves lived in small and austere cells 

(which are accessible to tourists as well). 

A beautiful view of Tomar, Nabao and the 

neighbourhood spreads from almost every 

window in the convent as well as from 

high walls protecting the convent from 

arrows and cannonballs of infidels.. 
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JEŚLI ZNUDZIŁO WAM SIĘ PRZEMIERZANIE STARÓWEK I MUZEÓW, MOŻE  
TO ZNACZYĆ, ŻE POTRZEBUJECIE ZWIEDZAĆ NIECO BARDZIEJ 
ALTERNATYWNIE. NA PRZYKŁAD ODKRYĆ, CO SKRYWA MORZE BAŁTYCKIE. 
PRZEKONACIE SIĘ O TYM NA WŁASNE OCZY DZIĘKI NURKOWANIU 
WRAKOWEMU, NA KTÓRE SEZON JESZCZE TRWA. MAMY TEŻ COŚ RÓWNIE 
EKSCYTUJĄCEGO DLA TYCH, KTÓRZY WOLĄ SIĘ NIE ZMOCZYĆ.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA / ŹRÓDŁO: URZĄD MORSKI W GDYNI, NARODOWE MUZEUM MORSKIE 

W GDAŃSKU, CENTRUM NURKOWE TRYTON, WWW.WRAKIBALTYKU.PL     ZDJĘCIA: T. STACHURA 

Polski Bałtyk kryje mnóstwo skarbów. 

Tragiczna historia II wojny światowej, 

która szczególnie dotknęła nasz region, 

idzie w parze z mnogością pamiątek 

wojennych spoczywających na dnie morza. 

Jest ich ponad sto, choć większość z nich 

pozostaje „niedostępna dla zwiedzających”. 

Jednak Urząd Morski w Gdyni we współpra-

cy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdań-

sku przygotował specjalną ofertę dla tych, 

którzy muzeum wolą zamienić na morskie 

głębiny. Powstał wykaz wraków oficjalnie 

udostępnionych dla podwodnej turystyki. 

A ta ma swoich  zwolenników – co roku na 

dno polskiego morza zapuszcza się ponad 6 

tysięcy płetwonurków.

Jeszcze w 2006 roku lista ta liczyła 20 

wraków dostępnych dla podwodnych 

turystów. Obecnie jest ona dwa razy 

dłuższa. Organizowane są ekspedycje do 40 

wraków z tzw. uproszczoną procedurą – na 

podstawie „zgłoszenia wyjścia z portu na 

płetwonurkowanie”. Wraz z popularyzacją 

„alternatywnego zwiedzania” eksperci ob-

serwują też coraz większą troskę środowiska 

płetwonurków o dobra kulturowe, jakimi 

są wraki. Dlatego Urząd Morski w Gdyni 

pracuje nad rejestrowaniem kolejnych obiek-

tów. Także tych zatopionych na niewielkich 

głębokościach, dostępnych już dla płetwo-

nurków z podstawowymi uprawnieniami.

Do uprawiania nurkowania wrakowe-

go potrzebne są bowiem przynajmniej 

minimalne uprawnienia. Pierwszym 

stopniem jest tak zwany Open Water 

Diver. To oficjalny stopień PADI (Profes-

sional Association of Diving Instructors 

– Profesjonalne Zrzeszenie Instruktorów 

Nurkowania), który umożliwia nurkowa-

nie do 18 m na wodach otwartych. Na tej 

głębokości można już odnaleźć bardzo 

interesujące wraki, na przykład rosyjski 

ścigacz okrętów podwodnych, Groźny (11 

m) czy Delfin – dawny trałowiec mary-

narki brytyjskiej, od 1948 roku pływający 

pod banderą Marynarki Wojennej RP, 

zatopiony w latach 50. (13 m). Trwające ty-

dzień szkolenie, uprawniające do zdobycia 

tego certyfikatu, to koszt około 1450 zł.

Do nurkowania na ok. 30-40 m potrzeb-

ny jest kolejny stopień, Advanced Open 

Water Diver (PADI), znany też jako Deep 

Diver. – Mówimy tu nadal o nurkowaniu 

rekreacyjnym, to znaczy niewymagającym 

dekompresji – mówi Krzysztof Wnorowski 

z Centrum Nurkowego Tryton w Gdańsku. 

Z takim certyfikatem możemy zanurkować 

do jednego z najciekawszych obiektów 

w naszym morzu. Znajdujący się na 32 m 

Munin to niemiecki okręt wojenny przebu-

dowany z trawlera rybackiego.

DESTINATION: POMORSKIE

ZWIEDZANIE 
BARDZO 
ALTERNATYWNE
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Ostatnim stopniem wtajemniczenia jest 

tak zwane nurkowanie trymiksowe – poni-

żej 40 m. Ale nie wszystko naraz.

– Czy nurkowanie to sport ekstremalny?

– Ja bym tego nie nazwał sportem. 

Niewiele jest w tym aktywności, to raczej 

odkrywanie nowych przestrzeni – odpo-

wiada Krzysztof Wnorowski.

Najbardziej pożądanymi obiektami 

są oczywiście te zatopione najgłębiej, 

wymagające większego doświadczenia. 

Takim wyzwaniem jest transportowiec 

Franken (70 m). Oddany do użytku w 1943 

roku, przeznaczony był do zaopatrywania 

krążowników w paliwo, amunicję i żyw-

ność. Zbombardowany w 1945 roku. Są też 

fascynujące wraki objęte zakazem nur-

kowania. Do takich należy MS Wilhelm 

Gustloff, dawny flagowy wycieczkowiec 

nazistowskiej organizacji turystycznej 

KdF, włączony do Kriegsmarine, zatopio-

ny w tragicznych okolicznościach.

Dla miłośników zapomnianych historii 

jest jeszcze jedna atrakcja – tym razem 

naziemna. To Park Kulturowy Rzucewo 

koło Pucka. Miejsce to już od XIX wieku jest 

ważną przystanią archeologiczną związaną 

z polskim Bałtykiem. W 1894 roku odkryto 

tu ślady prehistorycznej osady rybackiej 

z późnej epoki kamienia. W dzisiejszym 

Parku można zobaczyć, jak żyli pradawni 

mieszkańcy ziem Zatoki Puckiej i okolic, 

obejrzeć prawdziwe przedmioty codzienne-

go użytku i rekonstrukcję osad. 

Nadal sądzicie, że historia jest nudna? 

 IN ENGLISH

VERY ALTERNATIVE SIGHTSEEING

IF YOU’RE FED UP WITH WANDERING IN 
OLD TOWNS AND MUSEUMS, PERHAPS YOU 
NEED A BIT MORE ALTERNATIVE SIGHT-
SEEING. FOR EXAMPLE, TO DISCOVER THE 
SECRETS OF THE BALTIC SEA. WRECK 
DIVING, WHICH IS STILL IN SEASON, GIVES 
YOU A CHANCE TO SEE FOR YOURSELF. WE 
ALSO HAVE AN OPTION FOR THOSE WHO 
DON’T WANT TO GET WET.

There’s plenty of treasure in the Baltic 

Sea. Tragic events of the Second World 

War, which affected our region badly, left 

us with multitude of war ‘souvenirs’ lying 

at the bottom of the sea. There are over 

a hundred wrecks, most of them remain 

‘inaccessible to tourists’ though. How-

ever, the Maritime Office in Gdynia in 

cooperation with the National Maritime 

Museum in Gdańsk prepared a special 

offer for those who prefer the deep sea 

to museums. A list of wrecks officially 

accessible to underwater tourism was compiled. This type of 

tourism is quite popular – every year, over 6 thousand divers go 

underwater in Poland.

In 2006, there were only 20 wrecks accessible to underwater 

tourists on the list. Now, the list is twice as long. Expeditions 

to 40 wrecks following a simplified procedure are organised – 

divers are only obliged to report leaving the port for the purpose 

of diving. According to experts, with the popularisation of the 

‘alternative sightseeing’, divers care more about our cultural 

heritage, in this case – the wrecks. Therefore, the Maritime 

Office in Gdynia is working on the registration of more objects. 

Also the ones at shallow depths, accessible to divers with basic 

diving certification.

To go wreck diving, divers are obliged to have at least the basic 

certification. The entry-level certification is Open Water Diver. It is 

used by PADI (Professional Association of Diving Instructors) and 

allows a diver to dive in open water to 18 metres. Some really in-

teresting wrecks can be found at this depth, for example, a Russian 

submarine chaser, Groźny (11 m) or Delfin (13 m) – a minesweeper 

of the British Navy, sailing under the flag of the Polish Navy from 

1948, sunk in the 1950s. To obtain the certificate, one must complete 

a one-week training course which costs about PLN 1450.

To be allowed to dive at about 30–40 metres, the next level is re-

quired – Advanced Open Water Diver (PADI), also known as Deep 

Diver. ‘It’s still about recreational diving, which doesn’t involve 

decompression,’ says Krzysztof Wnorowski from Diving Centre 

Tryton in Gdańsk. With such a certification, we may dive in one of 

the most interesting objects in our sea. Munin, located at the depth 

of 32 m, is a German warship converted from a fishing trawler.

The last level of expertise is trimix diving – below 40 m. But take 

your time.

‘Is diving an extreme sport?’

‘I wouldn’t call it a sport. There’s little effort in it, it’s more about 

discovering new spaces,’ says Krzysztof Wnorowski.

The most desired objects are the ones sunk at the greatest depths, 

which require more experience. A troopship Franken (70 m) is such 

a challenge. Put into operation in 1943, the ship was used to provide 

cruisers with fuel, ammunition and food. It was bombed in 1945. 

There are also fascinating wrecks covered by the diving ban. They 

include MS Wilhelm Gustloff, a former flag passenger ship of the 

Nazi leisure organisation KdF, incorporated into the Kriegsmarine, 

sunk in tragic circumstances.

There is one more attraction – on land, for a change – for the fans 

of forgotten stories. It’s the Cultural Park in Rzucewo near Puck. 

Since the 19th century, it has been an important archaeological port 

of the Baltic Sea. In 1894, traces of prehistoric fishing settlement 

from the late Stone Age were discovered there. Today, tourists visit-

ing the park can see how primeval inhabitants of the Puck Bay and 

its neighbourhood lived, see real everyday objects from these times 

as well as a reconstruction of the settlements. 

Do you still think that history is boring? 

TRAGICZNA HISTORIA II WOJNY ŚWIATOWEJ, KTÓRA 
SZCZEGÓLNIE DOTKNĘŁA NASZ REGION, IDZIE 
W PARZE Z MNOGOŚCIĄ PAMIĄTEK WOJENNYCH 
SPOCZYWAJĄCYCH NA DNIE MORZA.



Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz.  
Autor największych polskich hitów komediowych w XXI w. 
(m.in. „Ciało”, „Testosteron” i „Lejdis”). „Testosteron” - stale 
obecny w teatrach w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na świecie. W 2015 
roku Saramonowicz wydał bestsellerową powieść „Chłopcy”.

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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WOJCIECH ENGELKING
„LEKCJE ANATOMII DOKTORA D.”

WYD. LITERACKIE, KRAKÓW 2016

Wojciech Engelking, pisarz zaledwie 

24-letni, wydał właśnie swoją już drugą 

powieść, w dodatku objętościowo imponu-

jącą: 600 stron! Widać poważny plan na 

życie, zresztą nie tylko w tym – Engelkin-

ga mam przyjemność znać i robi na mnie 

wrażenie ta jego jakże szybko osiągnięta 

życiowa dojrzałość. 

„Lekcje anatomii doktora D.” dzieją się 

w dwóch planach czasowych: w czasie 

drugiej wojny światowej w obozie kon-

centracyjnym Birkenau i współcześnie 

(choć to niezbyt precyzyjne sformułowa-

nie, bo akcja dzieje się w bardzo nieda-

lekiej przyszłości) w Warszawie. W obu 

tych przestrzeniach funkcjonują bohate-

rowie – a ściślej antybohaterowie – o nie-

przypadkowo zbliżonych brzmieniowo 

nazwiskach: w 1944 roku Niemiec Jacob 

Deymann, zubożały arystokrata z wielką 

nieśmiałością wobec płci przeciwnej, 

a w 2018 Jakub Dejman, młody warszaw-

ski samozwańczy chirurg plastyczny; ów 

z kolei ma do kobiet łatwość ogromną. 

Deymanna poznajemy, kiedy przyjeż-

dża do obozu Birkenau, by jako wysłan-

nik berlińskiego Instytutu Antropolo-

gicznego przyjrzeć się eksperymentom 

RECENZJE REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA
doktora Mengele. Dejmana, gdy w Brazy-

lii kupuje piętnastoletnią dziewczynę, by 

przewieźć ją do Warszawy i traktować 

jak bio-rzecz. Niemiec dość szybko daje 

się wciągnąć Mengelemu w socjopatyczne 

gry. Polak jest już tych gier udanym wy-

twórcą. Obaj bohaterowie – z patologicz-

nym poczuciem własnej wyjątkowości, 

połączonym, jak często bywa, z kom-

pleksem bycia niekochanym – wiodą nas 

przez świat perwersji, zboczeń, szaleństw, 

nikczemności i brudu. Nie jest to lektura 

łatwa, lekka i przyjemna, ale też – strawe-

stujmy odrobinę świętego Mateusza – nie 

samą bezą żyje człowiek.  

 IN ENGLISH

“LEKCJE ANATOMII DOKTORA D.”
BY WOJCIECH ENGELKING
WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2016 

Wojciech Engelking, a writer who is 

only 24 years old, has just published his 

second novel, and its thickness is really 

impressive: 600 pages! It shows a seri-

ous life plan, and that’s not all – I have 

a pleasure to know Engelking personal-

ly and I’m impressed with how he has 

grown in maturity. 

The action of ‘Lekcje anatomii doktora D.’ 

(Eng. Anatomy Lessons of Doctor D.) takes 

place in two different periods: during 

the Second World War in the Auschwitz 

concentration camp and in contemporary 

times (it’s quite imprecise actually, as the 

action takes place in the near future) in 

Warsaw. Heroes of the book – or anti-

heroes, to be more precise – with similar 

surnames, which is not an accident, appear 

in both spaces: in 1944, there is Jacob Dey-

mann, an impoverished German noble-

man, extremely shy with the opposite sex, 

whereas in 2018, there is Jakub Dejman, 

a young self-proclaimed plastic surgeon 

from Warsaw, who, on the contrary, is 

very confident with women. 

We meet Deymann when he arrives at 

the camp as a representative of Berlin In-

stitute of Anthropology to observe doctor 

Mengele’s experiments. Dejman, on the 

other hand, buys a fifteen-year-old girl in 

Brazil to bring her to Warsaw and treat 

her like a bio-object. The German soon 

gets mixed up in Mengele’s sociopathic 

games. The Pole is already a creator of 

these games. Both heroes – with a patho-

logical feeling of uniqueness combined, as 

it often happens, with a complex of being 

unloved – show us the world of perver-

sion, deviations, madness, meanness and 

dirt. It’s not an easy read but also – let’s 

make a travesty of St Matthew’s words – 

man shall not live on meringue alone. 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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MAJĄ RÓŻNE KSZTAŁTY ORAZ SPOSÓB WYKOŃCZENIA, A MOC, KTÓRA W NICH 
DRZEMIE, POTRAFI DOSTARCZYĆ NIESPODZIANEK. KIEDYŚ TYLKO ŚRODEK 
TRANSPORTU, DZISIAJ STYL ŻYCIA. JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ – MAWIA STARE 
PRZYSŁOWIE. SAMOCHÓD WCALE NIE POZOSTAJE TU BEZ ZNACZENIA. CO ZATEM 
CIŚNIE SIĘ NA USTA NA WIDOK KIEROWCY W WIELKIM, CZARNYM PORSCHE?

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ  

Planeta 
mocy

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, sadzał za kierowni-
cą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, a każdy z samo-
chodów darzy wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:  
www.paniewiozapanow.pl.

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA  NAZAROWICZ

W jednym z wywiadów Irena Eris 

powiedziała, że nigdy nie robi 

interesów z ludźmi, którzy mają 

zaniedbane włosy, zęby oraz 

paznokcie. Nie wspomniała w tej układance 

ani słowem o samochodzie, co wcale nie 

oznacza, że ten pozostaje bez znaczenia. 

A przynajmniej w świecie biznesu, gdzie 

samochód to swego rodzaju wizytówka. 

Motoryzacja ma jednak to do siebie, że 

skutecznie potrafi namieszać w głowie 

i o ładnym samochodzie marzą nie tylko 

przedstawiciele wyższych sfer. A najlep-

szym tego przykładem może być Porsche 

Cayenne. Model ten z roku na rok bije 

kolejne rekordy sprzedaży.

Niezależnie od wieku i płci samochody ze 

Stuttgartu zawsze przyprawiają o szybsze 

bicie serca. A Porsche to rzeka, do której gdy 

już raz się wejdzie, z wyjściem może być 

kłopot. Radość z prowadzenia Porsche może 

być bowiem ogromna i wtedy mało kto chce 

wracać do znacznie wolniejszej rzeczywisto-

ści. Kiedy zatem w 2002 roku stajnia Porsche 

wzbogaciła się o wielkiego, rodzinnego 

SUV-a, miłośnicy marki nie kryli zdziwienia. 

Nie przeszkodziło mu to jednak zawalczyć 

o podium. Rozpychanie się łokciami w tym 

przypadku było zbędne. Model wtargnął na 

rynek i natychmiast go zawojował.

Stając z nim twarzą w twarz można się 

poczuć jak Dawid w konfrontacji z Golia-

tem. Porsche Cayenne gabarytami przypo-

mina dom jednorodzinny i taką też funkcję 

ma poniekąd spełniać, chociaż na jego 

zakup często decydują się również ci, któ-

rzy pokaźnej rodziny wcale nie mają. Mają 

za to pieniądze oraz chęć podróżowania 
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w najwygodniejszych wa runkach. A tego 

z pewnością nikomu tu nie zabraknie. 

Kokpit to prawdziwe centrum sterowania 

tym niemieckim wszechświatem. Mamy 

tu zatem cały szereg przycisków i pokręteł, 

bo i sam samochód ma nam bardzo dużo do 

zaoferowania. Kto sądzi, że Porsche Cay-

enne Diesel to nudny, rodzinny kolos, ten 

nigdy nie był w większym błędzie. Samo-

chód oferuje nam trzy tryby zawieszenia 

(Comfort, Sport, Sport Plus) oraz regulacje 

ich wysokości. Ta ostatnia jest szczególnie 

skrzynia biegów jest tak szybka, a jedno-

cześnie tak dyskretna, że moment zmiany 

biegów jest wręcz nieuchwytny. Tylko po 

go szukać, skoro radość z prowadzenia 

skupia na sobie całą uwagę.

Czy są jakieś niespodzianki? Owszem, 

po otworzeniu drzwi karmelowe wnętrze 

wprawia w osłupienie. Ale nie tylko. Mimo, 

że pod maską został ukryty wysokoprężny 

silnik o pojemności trzech litrów i mocy 

262 KM, podczas jazdy do uszu dochodzi 

jedynie subtelny szum powietrza opływa-

MIMO, ŻE POD MASKĄ ZOSTAŁ UKRYTY WYSOKOPRĘŻNY SILNIK O POJEMNOŚCI 
TRZECH LITRÓW I MOCY 262 KM, PODCZAS JAZDY DO USZU DOCHODZI JEDYNIE 
SUBTELNY SZUM POWIETRZA OPŁYWAJĄCEGO NADWOZIE. 

przydatna w sytuacji, kiedy opuszczamy 

asfalt. Warto jednak na nim pozostać, 

ponieważ samochód został również wypo-

sażony w magiczny przycisk Sport. Po jego 

naciśnięciu zaczyna się prawdziwe show. 

Samochód dostaje prawdziwy zastrzyk 

mocy, po którym podczas ruszania ze świa-

teł czuć, jak lędźwiowy odcinek kręgosłupa 

zostaje daleko za nami. A wtedy można 

powiedzieć o tym samochodzie wszystko, 

ale z pewnością nie to, że nie dostarcza 

prawdziwej frajdy z jazdy. Automatyczna 
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jącego nadwozie. Jazdą można się cieszyć 

bez końca, ponieważ, wbrew pozorom, 

Porsche Cayenne Diesel opróżnia zbiornik 

paliwa małymi łyczkami. Po całym dniu 

jazdy wskazówka poziomu paliwa zmienia 

swoje położenie w sposób ledwo widoczny 

dla oka. „Jesteś moją kokainą, planetą mocy 

bez dna” – zaśpiewałam mu na pożegnanie, 

kiedy nadszedł moment rozstania. Tak, to 

był ten dzień: weszłam do rzeki, z której już 

nie widzę wyjścia. Ale mogłabym to robić 

każdego dnia. 

 IN ENGLISH

PLANET OF POWER

THEY HAVE DIFFERENT SHAPES AND FINISH. 
THEIR POWER MAY ALSO CATCH YOU BY 
SURPRISE. JUST A MEANS OF TRANSPORT IN 
THE PAST, NOWADAYS – A LIFESTYLE. AS THE 
OLD SAYING GOES, ‘FINE FEATHERS MAKE FINE 
BIRDS.’ THE CAR IS OF IMPORTANCE HERE AS 
WELL. SO WHAT IS THERE TO SAY WHEN YOU 
SEE A DRIVER IN A BIG BLACK PORSCHE?

Once, in an interview, Irena Eris said that 

she never did business with people who have 

unkempt hair, unhealthy teeth or nails. She 

didn’t mention cars, but that doesn’t mean that 

it isn’t of importance. At least, in the business 

world, where the car is a kind of signature. 

Motorisation, however, may really go to your 

head, and not only individuals in the upper 

class dream of a beautiful car. Porsche Cay-

enne is the best example of this. Year by year, 

the model continues to break sales records.

Regardless of your age and sex, the cars 

from Stuttgart always make the heart 

beat faster. And Porsche is a river, which 

may be difficult to get out of, once you are 

already in it. Driving a Prosche may bring 

you wonderful joy, and afterwards, you 

don’t want to come back to a much slower 

reality. Therefore, when a large family 

SUV joined Porsche’s stable in 2002, the 

lovers of the brand were astonished. It 

didn’t stop the car from fighting for the 

podium, though. It didn’t have to elbow its 

way through. The model came onto the 

market and captured it immediately.

Standing face to face with it, one can feel 

like David facing Goliath. Because of its size, 

Porsche Cayenne resembles a family house, 

and that’s the function it’s about to perform 

to some extent. Nonetheless, this model is 

purchased also by people who don’t have 

a large family; but they have money instead 

and they wish to travel in the most comfort-

able conditions. And that’s what this model 

guarantees. Its cockpit is a real control centre 

of this German universe. There are a series 

of buttons and wheels there, as the car has 

a lot to offer. Whoever thinks that Porsche 

Cayenne Diesel is a boring family giant is 

terribly wrong. The car offers three suspen-

sion modes (Comfort, Sport, Sport Plus) and 

height adjustable suspension. It’s particular-

ly useful when we’re made to leave asphalt 

roads. But it’s better to stay on them, as the 

car is also equipped with a magical button 

Sport. When we press it, a real show begins. 

A rush of power that propels the vehicle for-

ward when we get the green light makes our 

loins stay far behind. And then, one can say 

everything but that driving this car is no 

fun. Automatic transmission is so fast and 

discreet at the same time that the moment 

of shifting gears is almost imperceptible. I’m 

not even trying to look for it as I concentrate 

on the pleasure I derive from driving.

Are there any surprises? Yes, there are. 

As soon as we open the door, the caramel in-

terior stuns us. But there’s some more. Even 

though under the bonnet, there is a 3.0-litre 

diesel engine generating 262 hp, the only 

thing you hear driving the car is a subtle 

whoosh of the air caressing its body. You 

can enjoy the drive without end, as against 

all appearances, Porsche Cayenne Diesel 

consumes fuel in small sips. After a day of 

driving, the hand of the fuel gauge changed 

its position only slightly. ‘You’re my cocaine, 

a planet of endless power,’ I sang to it when it 

was time to say goodbye. That was the day; 

I’ve got in a river and I can’t see any way out 

of it. But I could do that every day. 
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KONIEC LATA
MODEL/MODEL: KACPER DYKBAN / MALVA MODELS (FACEBOOK.COM/MALVAMODELSCOM )
STYLISTA/STYLIST: KUBA BRONK (FACEBOOK.COM/BRONKFASHIONART)
FOTOGRAF/PHOTOGRAPHER: HALINA JASIŃSKA (FACEBOOK.COM/HALINAJ)
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KURTKA JACKET: MALE-ME 
KOSZULKA SHIRT: H&M 
KAPELUSZ HAT: MANGO 
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PŁASZCZ COAT: MALE-ME 
KOSZULKA SHIRT: DIOR 
SPODNIE TROUSERS: TOPMAN 



OSZULA SHIRT: MALE-ME, H&M 
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KOSZULKA  SHIRT: REASON 
SPODENKI SHORTS: MALE-ME 
OKULARY GLASSES: DIOR 



KURTKA JACKET: MALE-ME 
T-SHIRT KOSZULKA: H&M 
KAPELUSZ HAT: MANGO 

MODA FASHION
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KOSZULA  SHIRT: MALE-ME, H&M





An adventure will pass me by, I won’t get to 

know Kenya because I’ve chosen comfort and 

a European standard. Now I regret that.

We reach the hotel. What a change! 

We go through a huge gate. The porter is 

armed. A sudden explosion of greenery, the 

scent of flowers, little waterfalls, a small 

pond with frogs croaking. A spacious hall 

with a stony floor, the staff dressed in 

livery. And these women. Beautiful. Their 

smiles are pure magic. I know how terrible 

it sounds. But I’m not a sexist; I just notice 

subtle flirting and abashment in their eyes, 

which abashes me and makes me see them 

as wonders, perhaps even as deities. 

I get a key to the bungalow No 157. I cross 

the garden with a boy dragging my suitcase. 

I pass baobabs. Cicadas are flying in the hot 

air. It’s an old resort with a colonial tradition. 

Attentiveness of the staff will be wearing. 

I prefer insolent waiters from Italy, France 

and Greece. I won’t be able to rest laying on 

a closed beach, with a soft towel under my 

head, shaded with palm leaves… Brutal life 

goes on a few metres away. We can only 

see its chips from here. White old women 

holding their black young lovers by hands 

are walking on the beach. Sex-tourism. 

A paradise. The only thing that comes to my 

mind is: we, white people, have organised 

the world all wrong. That’s why it’s slipping 

through our fingers. Violence begets vio-

lence. It’s nothing new. The beauty of Kenya 

and its inhabitants is stunning. Unfortu-

nately, the sense of guilt which sweeps 

over me in this golden light, with the sound 

of waves of the Indian Ocean, while I’m 

drinking Kenyan white wine, doesn’t let me 

unwind. ‘Hakuna matata!’ a young waiter 

says and winks at me, grinning. Well. ‘You’re 

right, man,’ I answer with a smile. 

Kenia. Mam interesy w Afryce. 

Staram się załatwić wszystko 

sprawnie, żeby jak najszybciej 

znaleźć się na plaży. Mombasa – 

trochę współczesnych budynków, jakieś 

pozostałości po koloniach i dużo innych 

dziwnych budyneczków, urbanistyczny 

bałagan. Czuję się nieswojo, kiedy wyjeż-

dżam z miasta i widzę wielkie reklamy naj-

nowszych telefonów komórkowych, a pod 

nimi chatki sklecone z czego popadnie, 

ogrodzenia, za którymi nic nie stoi, małe 

sklepy z kratami w oknach, bosych ludzi 

wędrujących poboczem albo siedzących na 

plastikowych skrzynkach, wpatrzonych 

w dal błędnym wzrokiem.

Przeprawiamy się przez rzekę promem. 

Kierowca busa ostrzega, żeby nie wycho-

dzić na zewnątrz i nie otwierać okien. Coś 

może się wydarzyć. Ale co, pytam. Nie 

odpowiada. Wiadomo. Co chwila ktoś puka 

w nasze brudne okna, proponując ciosane 

kokosy ze słomką albo torebki z orzechami. 

W końcu jesteśmy na drugim brzegu. 

Uchylam okno, wpada przyjemny, gorący 

wiatr. Krajobraz dziki, jakby postindu-

strialny. Smutek tropików – coś w tym jest. 

Wzdłuż drogi toczy się życie. Kolorowe rze-

czy wystawione na straganach ocienionych 

szmatami, hotele i domy, które wyglądają 

na opuszczone. Ciekawi mnie wszystko. 

Podnieca mnie zapadająca ciemność. Tutaj 

jest ona o wiele groźniejsza niż w Europie. 

I niebezpiecznie pociągająca. Ale ja zmie-

rzam do drogiego kurortu. Przygoda mnie 

ominie, nie poznam tej Kenii, bo wybrałem 

wygodę i europejski standard. Teraz żałuję.

Dojeżdżamy do hotelu. Co za zmiana! 

Wjeżdżamy przez wielką bramę. Portier 

jest uzbrojony. Nagle bucha zieleń, zapach 

kwiatów, małe wodospady, oczka wodne, 

w których kumkają żaby. Wielki hol z ka-

mienną podłogą, obsługa w liberii. I te kobie-

ty. Piękne. Ich uśmiechy to magia. Wiem, jak 

to okropnie brzmi. Ale nie jestem seksistą, 

po prostu zauważam w ich oczach rodzaj ła-

godnego flirtu i jednocześnie zawstydzenia, 

które mnie onieśmiela i każe patrzeć na nie 

jak na zjawiska, może nawet bóstwa. 

Dostaję klucz do bungalowu nr 157. 

Idziemy przez ogród z bojem ciągnącym 

moją walizkę. Mijamy baobaby. Cykady 

tną gorące powietrze. To stary resort 

z kolonialnymi nawykami. Będzie mnie 

męczyła usłużność obsługi. Wolę jednak 

bezczelnych kelnerów z Włoch, Francji 

i Grecji. Nie będę mógł odpocząć leżąc na 

wydzielonej plaży z miękkim ręcznikiem 

pod głową, ocieniony daszkiem z liści pal-

my… Parę metrów dalej toczy się brutalne 

życie. Stąd widzimy tylko jego odpryski. 

Plażę przemierzają białe, stare kobiety 

trzymające za rękę swoich młodych 

czarnych kochanków. Seksturystyka. 

Raj. Przychodzi mi do głowy tylko jedna 

refleksja: my, biali ludzie, źle urządziliśmy 

ten świat. Dlatego wymyka nam się z rąk. 

Przemoc rodzi przemoc. Nic odkrywczego. 

Piękno Kenii i jej mieszkańców jest pora-

żające. Niestety poczucie winy, jakie mnie 

dopada w tym złotym świetle, przy szumie 

fal Oceanu Indyjskiego, kiedy piję kenijskie 

białe wino, nie pozwala mi odpłynąć. 

„Hakuna matata!” – rzuca w moją stronę 

młody kelner i puszcza mi oko, szczerząc 

zęby w uśmiechu. Hm. Masz rację, bracie – 

odpowiadam uśmiechem. 

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 9
Kenya. I have business to do in Africa. 

I try to settle all matters fast to get to the 

beach as soon as possible. Mombasa – 

some modern buildings, some relics of the 

colonial times and a lot of other strange 

buildings, urban mess. I feel uncomfort-

able when I leave the city and see huge 

billboards with the state-of-the-art mobile 

phones, under which there are huts made 

of random stuff, fences with nothing 

behind them, small shops with bars in the 

windows, barefoot people walking on the 

wayside or sitting on plastic boxes, looking 

blindly at the distance.

We cross the river on a ferry. A bus 

driver warns us not to go outside nor open 

the windows. Something may happen. But 

what, I ask. He doesn’t answer. It’s obvious. 

All the time, people are knocking on our 

dirty windows, offering carved coconuts 

with straws or bags with nuts. 

At last, we are on the other side of the 

river. I crack the window open and I can feel 

pleasant hot wind. A wild landscape, a kind of 

post-industrial one. Sadness of the tropics – 

there’s something in it. I feel excited about the 

descending darkness. It’s far more dangerous 

here than it’s in Europe. And perilously 

attractive. But I head for an expensive resort. 

GEORGE
KASIA WARNKE

Aktorka, dramaturg, reżyserka. Ukończyła  
krakowską PWST, została zaangażowana  
do Teatru Starego w Krakowie, później dołączyła  
do zespołu TR Warszawa. Pracowała z Lupą, 
Jarzyną, Borczuchem, Klatą, Korczakowską.  
Wyreżyserowała swój tekst „Uwodziciel”  

w Teatrze Nowym K. Warlikowskiego. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

MAM NA IMIĘ
ODC. 9

FELIETON COLUMN
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–Cieszymy się z uruchomienia 

przez Ryanaira kolejnego 

połączenia z naszego lotniska. 

Od dziś w niespełna półtorej 

godziny będzie można dostać się z Rze-

szowa do Berlina – powiedział podczas 

uroczystej inauguracji Michał Tabisz, 

Prezes Zarządu podrzeszowskiego portu 

lotniczego. – Rozkład lotów pozwala zapla-

nować pełny weekendowy pobyt w stolicy 

naszych zachodnich sąsiadów. Liczymy na 

to, że z nowej trasy skorzystają również 

pasażerowie biznesowi – dodał.

Do 28 października loty na trasie Rze-

szów-Berlin odbywać się będą trzy razy 

w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. 

Na sezon zimowy, w trakcie którego ruch 

lotniczy jest zwykle nieco mniejszy, Ry-

anair zaplanował dwie rotacje – w ponie-

działki i piątki.

– Po Londynie, Dublinie i Paryżu 

łączymy Podkarpacie z kolejną europej-

ską stolicą. To dobra wiadomość nie tylko 

dla mieszkańców naszego regionu, ale 

także sąsiednich województw, jak również 

Słowaków i Ukraińców, zamieszkujących 

obszary w bliskiej odległości od lotniska 

w Jasionce – podkreślił obecny na briefin-

gu prasowym Władysław Ortyl, marszałek 

województwa podkarpackiego, większościo-

wego udziałowca spółki lotniskowej.

Oprócz nowo otwartego połączenia, 

z lotniska w Jasionce w ramach regular-

nych połączeń pasażerskich można obecnie 

2 WRZEŚNIA MIAŁA MIEJSCE UROCZYSTE OTWARCIE LOTÓW 
NA TRASIE RZESZÓW-JASIONKA BERLIN-SCHÖNEFELD. 
BEZPOŚREDNIE LOTY ZE STOLICY PODKARPACIA DO STOLICY 
NIEMIEC OBSŁUGUJE RYANAIR – JEST TO JUŻ DZIEWIĄTA 
TRASA Z RZESZOWA, NA KTÓREJ OPERUJĄ SAMOLOTY 
IRLANDZKICH LINII LOTNICZYCH.

dotrzeć do Warszawy (cztery razy dzien-

nie), Monachium (raz dziennie), Londynu 

(lotniska w Stansted i Luton, w sumie 12 rej-

sów tygodniowo), a także do Manchesteru, 

Bristolu, East Midlands, Dublina, Oslo oraz 

na Korfu. Połączenia obsługują linie Ryana-

ir, PLL LOT, Lufthansa i Adria Airlines. 

 IN ENGLISH

BERLIN ON THE MAP OF FLIGHT 
CONNECTIONS!

ON 2 SEPTEMBER, WE CELEBRATED THE 
GRAND OPENING OF A NEW ROUTE BETWEEN 
RZESZÓW-JASIONKA AND BERLIN-
SCHÖNEFELD. DIRECT FLIGHTS FROM THE 
CAPITAL OF SUBCARPATHIA TO THE CAPITAL 
OF GERMANY ARE SERVICED BY RYANAIR 
– IT’S ALREADY THE NINTH ROUTE FROM 
RZESZÓW SERVICED BY THE IRISH AIRLINE. 

“We are happy that Ryanair decided to open 

yet another route from our airport. From 

now on, we’ll be able to fly from Rzeszów 

to Berlin in less than an hour and a half,” 

said Michał Tabisz, President of Rzeszów-Ja-

sionka Airport, during the inauguration 

ceremony. “The flight timetable allows us 

to plan a trip to the capital of our western 

neighbours for the entire weekend. We hope 

that our new route will be used also by pas-

sengers travelling on business,” he added.

From 28 October, flights from Rzeszów to 

Berlin will take place three times a week – 

on Mondays, Wednesdays and Fridays. For 

the winter season, which usually is slightly 

less hectic, Ryanair has planned two rota-

tions – on Mondays and Fridays.

“After London, Dublin and Paris, we 

now connect Subcarpathia with yet 

another European capital. It’s good news 

not only for inhabitants of our region, 

but also for neighbouring voivodeships, 

as well as Slovaks and Ukrainians living 

in areas close to the airport in Jasionka,” 

underlined Władysław Ortyl, Marshal of 

the Subcarpathian Voivodeship and the 

majority shareholder of the airport, who 

was present during the press briefing.

Apart from the newly launched connec-

tion, the airport in Jasionka offers regular 

passenger flights to Warsaw (four times 

a day), Munich (once a day) and London 

(airports in Stansted and Luton, in total 12 

connections a week), as well as Manchester, 

Bristol, East Midlands, Dublin, Oslo and 

Corfu. Flights are serviced by Ryanair, PLL 

LOT, Lufthansa and Adria Airlines. 

BERLIN JUŻ NA MAPIE POŁĄCZEŃ!
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Festiwal Partnerstwa po raz pierwszy 

odbył się cztery lata temu, w 2012 

roku, jako inicjatywa Konsulatu 

Generalnego RP we Lwowie. W tym 

roku jego współorganizatorami była Lwow-

ska Obwodowa Administracja Państwowa, 

Lwowska Rada Obwodowa i Rada Miejska 

we Lwowie. Głównym celem, jaki rokrocz-

nie przyświeca Festiwalowi jest nawiązanie 

współpracy obu stron – obwodu lwowskie-

go i polskich partnerów – we wszystkich 

zakresach (kulturowym, edukacyjnym, go-

spodarczym czy politycznym), mającej być 

europejskim przykładem dobrosąsiedztwa.

Strona polska może być dumna z tego, 

jak liczna była jej reprezentacja. Oprócz de-

legatów z Podkarpacia we Lwowie pojawili 

się między innymi delegaci z województwa 

lubuskiego, lubelskiego, pomorskiego, wiel-

kopolskiego czy śląskiego. Spośród polskich 

miast w Festiwalu wzięli udział reprezen-

tanci Przemyśla, Radomia, Warszawy, Sta-

lowej Woli, Łodzi, Wrocławia czy Lublina, 

a także oczywiście Rzeszowa.

Dużą grupę stanowili również przedsta-

wiciele uczelni wyższych, którzy prezen-

towali ofertę edukacyjną dla potencjalnych 

studentów z Ukrainy. Spośród rzeszowskich 

uczelni we Lwowie swoje propozycje dla 

młodych Ukraińców przedstawił Uniwer-

sytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna 

oraz Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. 

Po raz pierwszy w Festiwalu uczestniczyli 

przedstawiciele dwóch portów lotniczych, 

tj. lotniska w Rzeszowie i Radomiu oraz linie 

lotnicze Sprintair, które od kilku miesięcy 

obsługują połączenie Lwów-Radom.

Na płaszczyźnie politycznej central-

nym punktem Festiwalu było „Forum 

Partnerstwa”, złożone z czterech paneli 

dyskusyjnych, w których wzięli udział nie 

tylko polscy samorządowcy, przedstawi-

OD 2 DO 4 WRZEŚNIA WE LWOWIE TRWAŁ V POLSKO-UKRAIŃSKI 
FESTIWAL PARTNERSTWA. NA UKRAINĘ WYBRAŁO SIĘ 
KILKANAŚCIE DELEGACJI MIAST I WOJEWÓDZTW Z POLSKI, W TYM 
TAKŻE PRZEDSTAWICIELE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
ORAZ PORTU LOTNICZEGO „RZESZÓW-JASIONKA”.

ciele lwowskiej administracji obwodowej 

i miejskiej, ale również przedstawiciele 

rejonów z całego obwodu lwowskiego oraz 

organizacje pozarządowe.

Przez trzy dni na lwowskim rynku 

działało kilkanaście stoisk promocyjnych 

polskich miast i regionów. Na stoisku Portu 

Lotniczego „Rzeszów-Jsaionka” nie zabra-

kło materiałów promujących aktualnie 

aktywne kierunki, w tym nowo otwarty – 

Berlin. Odwiedzający mogli liczyć nie tylko 

na rzetelną informację udzielaną przez 

pracowników lotniska, ale również na 

drobne upominki.

Podczas Festiwalu na letniej scenie 

w podwórku lwowskiego ratusza wystąpiły 

polskie i ukraińskie zespoły, prezentujące 

różne style muzyczne, między innymi 

Zagan Acoustic, Hoszpital, PabloPavo 

i Ludziki,  czy łemkowska 

SERENCZA. Tak jak w ubiegłym roku, 

w trakcie Festiwalu Partnerstwa Centrum 

Duszpasterstwa Wojskowego prowadziło 

kwestę na rzecz pomocy dzieciom żołnie-

rzy poległych w walkach w strefie ATO. 

 IN ENGLISH

RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT IN LVIV

IN LVIV, IN THE PERIOD FROM 2 TO 4 
SEPTEMBER, THERE WAS HELD THE 
5TH POLISH-UKRAINIAN FESTIVAL OF 
PARTNERSHIP. SEVERAL DELEGATIONS 
FROM DIFFERENT POLISH CITIES AND 
VOIVODESHIPS WENT TO UKRAINE, 
INCLUDING REPRESENTATIVES OF THE 
SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP AND THE 
RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT. 

RZESZOWSKIE 
LOTNISKO WE LWOWIE

ŹRÓDŁO: KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE LWOWIE

ZDJĘCIA: WITALIJ HRABAR | AGENCJA LUFA
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The Festival of Partnership was first held 

four years ago, in 2012, as an initiative of 

the General Consulate of the Republic of 

Poland in Lviv. This year, its co-organiz-

ers were Lviv Regional Institute of State 

Administration, Lviv Regional Council 

and Lviv City Council. The main objective 

of each year’s edition of the Festival is to 

establish connections between the Lviv 

Oblast and Polish partners in all respects 

(cultural, educational, economic or political), 

which is supposed to be the European 

example of good neighbourliness.

The Polish side can be proud of how 

numerous their representation was. 

Apart from the group from Subcarpathia, 

amongst delegations that appeared in Lviv 

there were those from Lubusz, Lublin, 

Pomeranian, Greater Poland and Silesian 

Voivodeships. Amongst Polish cities that 

took part in the festival, there were repre-

sentatives from Przemyśl, Radom, Warsaw, 

Stalowa Wola, Łódź, Wroclaw or Lublin, as 

well as, of course, Rzeszów.

Another considerable group was 

comprised of representatives of univer-

sities and colleges that presented their 

educational offer for potential students 

from Ukraine. Amongst colleges and 

universities from Rzeszów that presented 

their offers for young Ukrainians were the 

University of Rzeszów, Rzeszów Univer-

sity of Technology, University of Informa-

tion Technology and Management, School 

of Engineering and Economics, as well as 

School of Law and Public Administration. 

For the first time, the list of participants 

included representatives of two airports 

(i.e. airports in Rzeszów and Radom), as 

well as the SprintAir Airlines that have 

been servicing flights between Lviv and 

Radom for the past several months.

As far as the political aspect is con-

cerned, the focal point of the Festival 

was “the Partnership Forum,” comprised 

of four discussion panels which were 

attended not only by members of Polish 

self-governments and representatives 

of regional and city administration in 

Lviv, but also by representatives from the 

entire Lviv Oblast, as well as non-govern-

mental organizations.

What could be found for three days on 

the town square in Lviv were many stalls 

promoting Polish cities and regions. In the 

stall of the Rzeszów-Jasionka Airport, there 

was no lack of materials promoting current 

routes, including the newly opened one – to 

Berlin. Visitors could count not only on 

reliable information given by the airport’s 

employees, but also on small gifts.

On the summer stage in the backyard 

of the Lviv town hall, there were held per-

formances of several Polish and Ukrainian 

bands representing different music styles, 

e.g. Zagan Acoustic, Hoszpital, PabloPa-

vo i Ludziki,  or   Lemko’s 

SERENCZA. What is more, following the 

tradition from the last year, the Center of 

Military Chaplaincy organized a fund-rais-

ing action in order to help children of 

soldiers killed in fights in the ATO zone. 



62 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

STYCZEŃ I LIPIEC to miesiące, w których 

przez kilka dni miasto staje się świato-

wą stolicą stylu. Dwa dni szaleństwa 

modowego, czyli Berlin Fashion Week 

i imprezy towarzyszące, przyciągają setki 

tysięcy fanów mody, którzy z utęsknieniem 

wyczekują wydarzenia organizowanego 

w Mercedes-Benz Arena. Dodatkowo dwa 

razy do roku odbywają się tu międzynaro-

dowe targi modowe Bread&Butter. 

LUTY nieuchronnie kojarzy się z Mię-

dzynarodowym Festiwalem Filmowym 

Berlinale. Jest to prestiżowe wydarzenie, 

znane szerokiej publiczności na całym 

świecie. O jego renomie świadczy cho-

ciażby fakt, że na czas jego trwania akre-

dytacje otrzymuje ponad 4 tys. dzienni-

karzy. Co roku wyświetlanych jest tutaj 

400 filmów. Na ogłoszenie zdobywców 

nagród – „Niedźwiedzi” – oczekuje cały 

świat filmowy. Na czas trwania Berlinale 

miastu przybywa dodatkowych 19 tys. 

mieszkańców. 

MARZEC jest w Berlinie miesiącem turystyki. 

Międzynarodowe Targi Turystyczne – Inter-

nationale Tourismusborse ITB to cykliczna 

impreza, w której uczestniczą liczni przed-

siębiorcy, od organizatorów i touroperatorów 

aż po przewoźników i przedstawicieli hoteli 

z całego świata. Dziś to prawie 10 tys. wy-

stawców i 200 tys. odwiedzających. 

KWIECIEŃ to „Długa noc oper i teatrów” – od 

godziny 19:00 do 1:00 można wziąć udział 

w prawdziwym maratonie sztuk. Wspo-

mniana noc to opera, musicale, kabarety, 

rewie, teatry, tańce i wiele podobnych wyda-

rzeń. Sceny rozsiane są po całym mieście, co 

dodaje całej imprezie wyjątkowego klimatu.

MAJ z kolei jest ważnym miesiącem dla 

wszystkich miłośników filmów animo-

wanych, kolekcjonerów figurek, nie tylko 

filmowych. Pictoplasma Berlin to między-

narodowy festiwal projektowania postaci 

ilustrowanych, przenoszonych do świata 

trójwymiarowego – character design.

W BERLINIE PO PROSTU NIE MOŻNA SIĘ NUDZIĆ! KAŻDEGO 
MIESIĄCA ODBYWAJĄ SIĘ TU IMPREZY CYKLICZNE, NIEKTÓRE 
Z NICH O WIELOLETNIEJ TRADYCJI. W WYBRANIU TEGO 
NAJODPOWIEDNIEJSZEGO POMOŻE PONIŻSZY KALENDARZ.

KALENDARZ BERLIŃSKICH 
WYDARZEŃ

 ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”  

W CZERWCU w Berlin ExpoCenter Airport, 

oczywiście na lotnisku Berlin-Schönefeld, 

odbywa się ILA Berlin Air Show. Ta 

lotnicza impreza ma miejsce co dwa lata 

i przyciąga niemal 150 tys. widzów, a swoją 

ofertę prezentuje ponad tysiąc wystawców 

z 37 krajów – ta część imprezy jest dedyko-

wana tylko i wyłącznie branży lotniczej. 

Ostatnie dwa dni Air Show są otwarte dla 

wszystkich miłośników lotnictwa. Bo kogo 

nie ucieszy możliwość zostania pilotem 

niektórych statków powietrznych (choć 

na kilka minut) czy zobaczenia promu ko-

smicznego, a zwłaszcza zapierających dech 

ewolucji powietrznych?

LIPIEC oznacza Botaniczną noc, czyli 

romantyczne chwile wśród fantazyjnie 

podświetlonych roślin i przeróżnej maści 

stworzeń. A to wszystko w berlińskim 

ogrodzie botanicznym na 16 km odcinku 

i tylko do 2:00 w nocy. Imprezę uatrakcyj-

niają towarzyszące jej wydarzenia

SIERPIEŃ w dzielnicy Friedrichshain 

wszystkim piwoszom słusznie skojarzy się 

z Internationales Berliner Bierfestival. Trzy 

dni degustacji piw z całego świata, 2 tys. 

gatunków złotego trunku, 320 browarów, 

ponad 80 krajów, a do tego występy zespo-

łów folkowych i świetna impreza plenero-

wa gotowa!

WRZESIEŃ w Berlinie spędzony na sporto-

wo, czyli doroczny (pełnoprawny) maraton 

ulicami miasta. Co roku przyciąga on jak 

magnes ponad 40 tys. biegaczy – amatorów 

i zawodowców. Do sportowej rywalizacji 

zagrzewa ich milion kibiców i występy 

grup muzycznych. ZD
JĘ
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PAŹDZIERNIK to wyjątkowy czas, kiedy 

wszyscy wspominają koniec rozłamu Nie-

miec – 3 października 1990 przestało istnieć 

NRD. Dzień Zjednoczenia Niemiec jest ofi-

cjalnym świętem skłaniającym do refleksji, 

ale i okazją do super zabawy. Czterodniowy 

festiwal odbywa się w okolicach Bramy 

Brandenburskiej.

Na przełomie PAŹDZIERNIKA I LISTOPADA 

od ponad 40 lat do miasta na cztery dni 

zjeżdżają się miłośnicy jazzu. Podczas tej 

imprezy światowej klasy muzycy jazzowi 

prezentują wszystkie style tego gatunku. 

Jazz Festival Berlin jest imprezą o randze 

międzynarodowej.

GRUDZIEŃ I ADWENT w Berlinie upływa 

pod znakiem świątecznych jarmarków. 

Największy i najpiękniejszy z nich odbywa 

się w dzielnicy Spandau. Jest to  magicz-

ny czas, kiedy wszystko przypomina 

o nadchodzących świętach: iskrzące się 

wszędzie światełka, zapachy, smaki, kolędy 

grane i śpiewane na każdym kroku. W tych 

dniach Berlin zmienia się w prawdziwie 

przytulne i urocze miasto. 

 IN ENGLISH

THE BERLIN EVENTS CALENDAR
BERLIN WON’T LET YOU GET BORED EVEN 
FOR A SECOND! EACH MONTH, IT HOSTS 
MANY CYCLIC EVENTS AND HAPPENINGS, 
AND SOME OF THEM HAVE MANY YEARS OF 
TRADITION. IF YOU WANT TO CHOSE THE BEST 
ONES FOR YOU, YOU MAY FIND THE BELOW 
CALENDAR HELPFUL.

JANUARY AND JULY are months in which, 

for several days, the city transforms into 

the world’s fashion capital. Two days of 

fashion craziness – in other words, the 

Berlin Fashion Week and accompanying 

events – draw thousands of fashion fans, 

who can’t wait for the event organized in 

the Mercedes-Benz Arena. Additionally, 

twice a year we can visit the Bread&Butter 

international fashion fairs.

PORT LOTNICZY AIRPORT 

FEBRUARY is inevitably associated with 

the Berlin International Film Festival. It’s 

a prestigious event, known in all parts of the 

world. If someone doubts its renown, it is 

enough to say that no fewer than 4000 re-

porters and journalists receive accreditations 

for the time of the celebrations. Each year, 

there are 400 film projections, and the entire 

world of cinematography waits with bated 

breath for the announcement of the winners 

of Golden Bears. During the Festival, the city 

hosts over 19 000 people more than usual.

MARCH in Berlin is a month of tourism. The 

International Travel Trade Fair – Interna-

tionale Tourismusborse ITB is a cyclic event 

attended by various entrepreneurs, from 

organizers and tour-operators, to carriers 

and hotel representatives from all over the 

world. So far, the numbers have reached al-

most 10 000 exhibitors and 200 000 visitors.

APRIL is the month of the Long Night of 

Operas and Theatres – from 7 pm to 1 am, 

you can take part in a genuine marathon 

of plays. The event revolves around opera, 

musicals, cabarets, revues, theatres, 

dances and similar attractions. Stages are 

scattered throughout the entire city, which 

gives the event a unique atmosphere.

MAY, on the other hand, is an important 

month for all fans of animated films and 

collectors of figurines, not only film-related. 

Pictoplasma Berlin is an international festival 

of character design – creating animated char-

acters and transferring them to the 3D world. 

IN JUNE, in Berlin ExpoCenter Airport, of 

course at the Berlin-Schönefeld Airport, we 

can participate in the ILA Berlin Air Show. 

This aviation-related event takes place bi-

ennially and draws not only almost 150 000 

visitors, but also nearly 1000 exhibitors 

from 37 countries who present their offer 

– this part of the event is dedicated solely 

to the aviation industry. The last two days 

of the Air Show are opened for all fans of 

aviation. Let’s be honest – who wouldn’t be 

delighted to become a pilot of an airplane 

(at least for a couple of minutes), see a space 

shuttle, or see the awe-inspiring aerobatics? 

JULY means the Botanical Night, or, in other 

words, romantic moments amongst creative-

ly illuminated plants and diverse creatures. 

We’ll find it in the Botanical Garden in Ber-

lin, on a 16-kilometer-long path opened only 

till 2 am. What adds splendour to the event 

are numerous accompanying attractions.

AUGUST in the Friedrichshain district is as-

sociated (and rightly so) by all ale drinkers 

with the Internationales Berliner Bierfes-

tival. Three days of tasting 2000 kinds of 

beer from all over the world, 320 breweries, 

over 80 countries, and, to cap it all, numer-

ous performances of folk bands – there is 

no better recipe for a great outdoor party!

SEPTEMBER in Berlin is spent in a sporty 

way – in other words, there is the annual 

(legitimate) marathon through the streets of 

the city. Each year, it attracts almost 40 000 

runners – both amateurs and professionals. 

They are cheered on by a million of support-

ers, as well as performances of music bands.

OCTOBER is a special time when everyone 

commemorates the end of the division of 

Germany – on 3 October 1990, the German 

Democratic Republic ceased to exist. The 

Day of German Unity is the official holiday 

that not only invites a deeper thought, but 

is also a great occasion for celebration. The 

four-day-long festival takes place near the 

Brandenburg Gate.

Between OCTOBER AND NOVEMBER, Berlin 

is visited by fans of jazz, and the tradition 

dates back to 40 years ago. During the 

event, world-class jazz musicians present 

all styles of the genre. The JazzFest Berlin 

is an event of an international scale.

DECEMBER AND ADVENT in Berlin are 

marked by Christmas fairs. The biggest 

and the most beautiful one is held in the 

Spandau district. It’s magical time, when 

everything around reminds you of the on-

coming Christmas: glittering, omnipresent 

lights, smells, flavours, Christmas carols 

that are played and sung at each step. In 

this period, Berlin transforms into a truly 

cosy and charming city. 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. (Do 28.10.2016) 06:25 10:10 FR8224 738

1...5.. (Od 31.10.2016) 8:00 11:45 FR8224 738

Bristol | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

1...5.. (Do 28.10.2016) 10:40 12:30 FR8225 738

1...5.. (Od 31.10.2016) 12:10 14:00 FR8225 738

Berlin Schonefeld | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... (Od 31.10.2016) 07:10 08:30 FR1574 738

....5.. (OD 04.11) 08:20 09:40 FR1574 738

....5.. (Do 14.10.216) 12:00 13:20 FR1574 738

....5.. (Rejsy 21,28.10) 12:40 14:00 FR1574 738

1...... (Do 24.10.2016) 12:25 13:40 FR1574 738

..3.... (Do 26.10.2016) 12:35 13:50 FR1574 738

Berlin Schonefeld | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

1...... (Od 31.10.2016) 08:55 10:15 FR1575 738

....5.. (Od 04.11) 10:05 11:25 FR1575 738

....5.. (Do 14.10.216) 13:50 15:10 FR1575 738

....5.. (Rejsy 21,28.10.2016) 14:25 15:45 FR1575 738

1...... (Do 24.10.2016) 14:05 15:25 FR1575 738

..3.... (Do 26.10.2016) 14:15 15:35 FR1575 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Do 29.10.2016) 17:55 21:35 FR7622 738

......7 (Rejs 30.10.2016) 06:30 10:05 FR7622 738

.2..... (Rejs 01.11.2016) 15:15 18:50 FR7622 738

.2..... (Od 08.11.2016) 16:30 20:05 FR7622 738

...4... (Od 03.11.2016) 15:15 18:50 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....7 (Rejs  30.10.2016) 10:30 12:20 FR7623 738

.2.....  (Rejs 01.11.2016) 19:15 21:05 FR7623 738

...4... (Od 03.11.2016) 19:15 21:05 FR7623 738

.2..... (Od 08.10.2016) 20:30 22:20 FR7623 738

.2.4.6. (Do 29.10.2016) 22:00 23:45 FR7623 738

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (Do 23.10.2016) 08:15 09:15 FR8063 738

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (Do 23.10.2016) 09:40 12:40 FR8064 738
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Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Do 29.10.2016) 17:20 21:35 FR862 738

.2.4... (Od 01.11.2016) 06:15 10:15 FR862 738

.....6. (Od 05.11.2016) 13:45 17:45 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... (Od 01.11.2016) 10:45 13:00 FR863 738

.2.4.6. (Do 29.10.2016) 22:00 00:05 FR863 738

.....6. (Od 05.11.2016) 18:10 20:25 FR863 738

Londyn Luton | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2.4... (Do 27.10.2016) 17:00 20:35 FR3472 738

.....6. (Do 29.10.2016) 18:00 21:35 FR3472 738

.2.4... (od 01.11.2016) 17:40 21:15 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2.4... (Do 27.10.2016) 21:00 22:35 FR3473 738

.....6. (Do 29.10.2016) 22:00 23:35 FR3473 738

.2.4.6. (Od 01.11.2016) 21:40 23:25 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

..3.... (Do 26.10.2016) 13:55 16:00 FR3121 738

.....6. (Do 29.10.2016) 17:15 19:20 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

..3.... (Do 26.10.2016) 16:25 18:30 FR3122 738

.....6. (Do 29.10.2016) 19:45 21:50 FR3122 738

Paryż I Adria
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2...6. 14:40 16:50 JP325 CRJ7

Paryż I Adria
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2...6. 17:20 19:35 JP326 CRJ7

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (Do 23.10.2016) 06:30 10:05 FR2134 738

.....6. (Od 05.11.2016) 07:50 11:20 FR2136 738

1.3.5.7 (Od 30.10.2016) 17:45 21:15 FR2136 738

..3.... (Do 02.11.2016) 07:05 10:40 FR2134 738

.2.4.6. (Do 01.11.2016) 11:20 14:55 FR2136 738

1.3.5.7 (Do 28.10.2016) 18:00 21:35 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (Do 23.10.2016) 10:30 12:05 FR2135 738

.....6. (Rejsy 30.10.2016) 11:10 12:45 FR2135 738

1.3.5.7 (Do 02.11.2016) 11:05 12:40 FR2135 738

..3.... (Od 05.11.2016) 11:55 13:35 FR2137 738

.2.4.6. (Do 01.11.2016) 15:20 16:55 FR2137 738

1.3.5.7 (Od 30.10.2016) 21:40 23:20 FR2137 738

1.3.5.7 (Do 28.10.2016) 22:00 23:35 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA

week days
PRZYLOT 

arrival
ODLOT

departure
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

1234567 (Do 29.10.2016) 07:30 08:25 LO3805 DH4

1234567 (Od 30.10.2016
 Brak rejsów 01,07.11.2016)

07:40 08:35 DH4

1234567 (Brak rejsu 
04.11.2016)

13:35 14:30 LO3801 E175/E195

1234567 (Do 29.10.2016) 16:25 17:20 LOT3807 DH4

1234567 (Od 30.10.2016
Brak rejsu 01.11.2016)

16:35 17:30 DH4

12345.7 (Brak rejsów 31.10, 
06.11.2016)

22:40 23:35 LO3803 DH4/E175

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA

week days
PRZYLOT 

arrival
ODLOT

departure
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

..34.6. 05:55 06:45 LO3804 DH4

1...... (Rejs 31.10.2016) 05:55 06:45 LO3804

12..5.. (Od 02.11.2016) 05:55 06:45 LO3804 DH4

1234567 (Do 28.10.2016) 06:00 06:50 LO3804 DH4

1234567 (Do 29.10.2016) 08:55 09:45 LO3806 DH4

1234567 (Od 30.10.2016
Brak rejsu 07.11.2016)

09:05 09:55 LO3806 DH4

1234567 (Brak rejsu 
04.11.2016)

15:00 15:50 LO3802 E175/E195

1234567 (Do 29.10.2016) 17:50 18:40 LO3808 DH4

(Od 30.10.2016
Brak rejsu 01.11.2016)

18:00 18:50 DH4

Manchester | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

..3.... (Do 26.10.2016) 06:10 09:55 FR3202 738

......7 (Do 23.10.2016) 06:30 10:15 FR3202 738

..3.... (Od 30.10.2016) 06:30 10:10 FR3202 738

......7 (Od 02.11.2016) 07:30 11:10 FR3202 738

Manchester | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

..3.... (Do 26.10.2016) 06:10 09:55 FR3203 738

......7 (Do 23.10.2016) 06:30 10:15 FR3203 738

..3.... (Od 02.11.2016) 06:30 10:10 FR3203 738

......7 (Od 06.11.2016) 07:30 11:10 FR3203 738

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 (Do 29.10.2016) 10:50 12:25 LH1618 CR9

1234567 (Od 30.10.2016) 10:50 12:25 LH1618 CR9

Monachium | Lufthansa
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

....5.. (Do 21.10.2016) 13:00 14:30 LH1619 CRJ9

....5.. (Rejs 28.10.2016) 13:00 14:35 LH1619 CRJ9

1234.67 (Do 29.10.2016) 13:00 14:50 LH1619 CRJ9

1234567 (Od 30.10.2016) 13:15 12:25 LH1619 CRJ9

ROZKŁAD LOTÓW
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Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car






















